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المملكة العربية السعودية

بتاريخ23 :

تحرك عاجل
بحرينيين
أَوِق ُفوا تنفيذ اإلعدام الوشيك بحق رجَلين
َ
خطر
يواجه جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر ،وهما بحرينيان ينتميان إلى الطائفة الشيعيةً ،ا

وشيكا بإعدامهما في المملكة العربية السعودية ،إذ حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة
ً

باإلعدام في أكتوبر/تشرين األول  ،2021بعد محاكمة فادحة الجور بتهم متعلقة باإلرهاب ،تضمنت
تهريب مواد متفجرة إلى المملكة والمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة في البحرين .وفي
الصادرين ضدهما ،ما يجعل تنفيذ إعدامهما
الحكمين
أبريل/نيسان ّ ،2022أيدت المحكمة العليا
َ
َ
صدق الملك عليهما .وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات السعودية أال ُت ِّ
وشيكا ،بمجرد أن ي ِّ
صدق
ً
ُ

على حكمي إعدامهما ،وأن ُت ِ
وتعيد محاكمتهما بما يتماشى مع المعايير الدولية
سقط إدانتهماُ ،
َ
للمحاكمة العادلة.
بادروا بالتحركُ :يرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
مكتب جاللة الملك،
الديوان الملكي ،الرياض،
المملكة العربية السعودية
فاكس( +966 11 403 3125 :يُرجى االستمرار في المحاولة)
تويتر@KingSalman :

جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
تحية طيبة وبعد ...
وشيكا بإعدامهما في
ًا
يواجه جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر ،وهما بحرينيان شيعيان،
خطر ً

أعقاب قرار المحكمة العليا في أبريل/نيسان  2022بتأييد حكمي إعدامهما ،وذلك على الرغم من

تعرضهما للضرب المُ ِّبرح في أثناء استجوابهما .وقد أُدين الرجالن
ادعاءات المتهمين أمام المحكمة حول ُّ

بارتكاب مجموعة من الجرائم التي تضمنت "االنضمام إلى خلية إرهابية [ ]...تهدف لزعزعة أمن المملكة

العربية السعودية ومملكة البحرين وإشاعة الفوضى" ،و"المشاركة في المظاهرات التي حدثت في مملكة
البحرين" ،وتهريب عبوات تحتوي على متفجرات إلى المملكة العربية السعودية" ،بقصد زعزعة بأمن
المملكة" .وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة باإلعدام على الرجلين في أكتوبر/تشرين األول ،2021
مطولة وجائرة بدأت في يناير/كانون الثاني  .2019وقد أيدت محكمة االستئناف الحكمين
بعد محاكمة َّ
الصادرين ضدهما في يناير/كانون الثاني .2022
واُحتُ ِّجز الرجالن بمعزل عن العالم الخارجي قيد الحبس االنفرادي لمدة ثالثة أشهر ونصف ،بعد اعتقالهما

في  8مايو/أيار  .2015ولم يُسمح لهما باالتصال بأسرتيهما إال بعد مرور  115يومًا ،ومنعهما مسؤولو
وس ِّمح ألسرتيهما بزيارتهما للمرة
السجن حينئذ من التحدث بشأن ظروف احتجازهما أو استجوابهماُ .
األولى في أكتوبر/تشرين األول  .2015وإضافة إلى ذلك ،لم يُتح المجال أمام جعفر محمد سلطان وال
ُّ
بالتمتع بالتمثيل القانوني طوال فترة حبسهما االحتياطي أو استجوابهما .ووفقًا لما جاء
صادق مجيد ثامر

في وثائق المحكمة ،أفادا بأنهما تعرضا للتعذيب ،بأن اعترافاتهما المزعومة اُنتُِّزعت منهما تحت وطأة

أيضا بأنه تعرض للضرب بالكابالت والتهديد بأنه لن يرى
اإلكراه .وأخبر جعفر محمد سلطان المحكمة ً

أسرته ما لم يُوقع على "االعتراف" بالصيغة التي وضعها المُحقق .وبحسب وثيقة المحكمة التي أوردت

تفاصيل مرافعة الدفاع عنه ،نُِّقل جعفر بعد ذلك إلى مستشفى السجن لمدة  10أيام بسبب ما وقع عليه

من تعذيب.

صدقوا على الحكم بإعدام جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر ،وأن
ونحث جاللتكم على أال تُ ّ

تُ ِ
سقطوا إدانتهما وحكمَي إعدامهما ،بالنظر إلى بواعث القلق البالغة بشأن مدى نزاهة محاكمتهما ،وأن
تأمروا بإعادة محاكمتهما بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ،من دون اللجوء إلى

عقوبة اإلعدام .وعالوة على ذلك ،ندعوكم إلى أن تأمروا بإجراء تحقيق عاجل يتسم بالحيادية
تعرضهما للتعذيب وغيره من سوء المعاملة،
واالستقاللية والفعالية بشأن مزاعمهما أمام المحكمة حول ُّ

وأن تُ ِ
تمهيدا إللغاء عقوبة اإلعدام في
أمر بوقف تنفيذ جميع عمليات اإلعدام،
صدروا على الفور ًا
ً
المملكة العربية السعودية.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

معلومات إضافية
في ظل غياب معلومات تتسم بالشفافية حول العمليات اإلجرائية القضائية في المملكة العربية السعودية،
ال سيما في الدعاوى التي تنطوي على عقوبة اإلعدام ،ال تعلم األسر بمصير ذويها إال عبر وسائل
اإلعالم .وترى منظمة العفو الدولية ،حسب تقييمها لقرار المحكمة العليا بتأييد حكمي اإلعدام ضد جعفر
وشيكا ،إذ لن تُ َّبلغ أسرتاهما
محمد سلطان وصادق مجيد ثامر ،أنه ينبئ بوضوح بأن إعدام الرجلين بات
ً
بموعد تصديق الملك على حكمي إعدامهما.
شخصا ،ما اُعتُِّبر
وفي  13مارس/آذار  ،2022أعلنت و ازرة الداخلية السعودية تنفيذ اإلعدام بحق 81
ً
الم َّنفذة بحق أشخاص أُدينوا بجرائم مختلفة ،تضمنت جرائم متعلقة
موجة ُمروعة من عمليات اإلعدام ُ

ِّ
أيضا بتهم
"باإلرهاب" ،والقتل المتعمد ،والسطو المسلح ،وتهريب األسلحة .وأُدين عدد من الذين أُعدموا ً

من قبيل "السعي لزعزعة النسيج االجتماعي واللُحمة الوطنية" و"الدعوة إلى المشاركة في االعتصامات

والمظاهرات" ،ويصف كل ذلك أفعاالً تحظى بحماية الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين

الجمعيات أو االنضمام إليها .وتضمن األشخاص الذين أ ِّ
شخصا ينتمون إلى األقلية الشيعية
ُعدموا 41
ً
في المملكة العربية السعودية.
طا من القمع يستهدف أبناء الطائفة الشيعية في المملكة السعودية ،وذلك
ووثَّقت منظمة العفو الدولية نم ً
أحكاما قاسية بالسجن واإلعدام ،على أثر
تحديدا عبر المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت
ً
ً
تعرض األفراد للتعذيب خالل احتجازهم ،في حين أن النيابة
محاكمات فادحة الجور ،شابتها مزاعم حول ُّ
لم تُ ِّ
جر أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم على نحو منهجي.
وفي بداية عام  ،2021أعلنت السلطات السعودية عن إجراء تغييرات ذات صلة بعقوبة اإلعدام ،من
بينها وقف تنفيذ عمليات اإلعدام لمعاقبة المتهمين بجرائم متعلقة بالم ِّ
خدرات ،بموجب أحكام باإلعدام
ُ

بناء على سلطة القضاة التقديرية (التعزير) ،ال وفًقا لما تقتضيه الشريعة اإلسالمية .وبينما يبدو
صدرت ً
ِّ
رسميا بعد ،ويظل على هذا الوضع ،إذ ال تزال القوانين
طابعا
ً
أن الوقف قد ُنفذ في ظاهر األمر ،لم يتخذ ً

السارية المتعلقة بالم ِّ
خدرات تشتمل على عقوبة اإلعدام ،وال يزال هناك أشخاص ُح ِّكم عليهم سابًقا
ُ
باإلعدام بجرائم متعلقة بالم ِّ
خدرات تحت طائلة اإلعدام .وإضافة إلى ذلك ،واصلت المحاكم إصدار أحكام
ُ
اإلعدام ،بينما تُ َّنفذ عمليات اإلعدام بحق األشخاص بجرائم أخرى ُيمكن فيها للقضاة أن يصدروا أحكام

اإلعدام وفًقا لسلطتهم التقديرية .وأ ِّ
ُصدر حكمان استنسابيان بحق جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر
باإلعدام.
وتُعد عقوبة اإلعدام إحدى ضروب العقاب القاسية والالإنسانية والمهينة .وتُعارض منظمة العفو الدولية

عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت من دون استثناء ،وبغض النظر عن المتهم ،أو الجريمة التي ارتكبها،

ق
المستخدمة في تنفيذ اإلعدام.
أو كونه مذنب أو بريء ،أو الطر ُ
المفضلة :اللغة اإلنكليزية أو العربية
لغة المخاطبة ُ
يمكن استخدام لغة بلدكم

ويرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل 18 :يوليو/تموز 2022
ُ
ويرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم ،في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.
ُ
المفضلة :جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر (صيغ المذكر)
االسم وصيغ اإلشارة ُ

