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ناشطة حقوق املرأة سلمى بيان مشرتك: عىل السلطات السعودية اإلفراج عن 
 الشهاب 

دون  من  نحن، المنظَّمات الموقعة أدناه، ندعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية لكي تفرج فوًرا و

سنًة   34شروط عن ناشطة حقوق المرأة واألكاديمية سلمى الشهاب، بعد أن حكم عليها مؤخًرا بالسجن لمدة 
على خلفية تغريدات أيدت فيها حقوق المرأة ودعت الحترام الحقوق األساسية، في حكٍم تجاوزت مّدته أّي حكٍم  

السعودية، ما يؤشر على توجه خطير في تدهور  موثقٍ آخر ينزل على ناشط سلمي لممارسته حرية التعبير في 

 .الوضع الحقوقي في البالد 

 

عاًما، وأمٌّ لطفلين، وأخصائية صحة الفم واألسنان، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا، حيث كانت    34الشهاب، امرأة ذات  
عطلة قضتها في السعودية، لتوضع بعد ذلك   في أثناء 2021 كانون الثاني/يناير  15تقيم قبل احتجازها. وقد اعتقلت في 

االنفرادي وتعرض لجلسات تحقيق مطولة لمدة تسعة شهور ونصف الشهر قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائية  الحبس  في
كات األصوات الناقدة في البالد. والشهاب تنتمي إلى األقلية وإس أداًة لقمع المتخصصة بالرياض، التي تستخدمها السلطات

 .الشيعية المسلمة التي تعاني منذ زمٍن طويل من قمع السلطات

سنًة، تتلوها مدة مماثلة من منع السفر، إثر   34، أنزلت الجزائية المتخصصة حكًما بالسجن لمدة  2022  آب/أغسطس  9وفي 

"تقديم اإلعانة لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام" و"نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في محاكمة جائرة، على خلفية دعاوى مثل 
لجين   عبرت فيها عن دعمها لمعتقلي الرأي، مثل المدافعة عن حقوق اإلنسان حسابها تويتر"، تتعلق فعليًّا منشوراته على

 .، والحكم يتضمن إغالق حسابها على تويتر وإلغاء رقم هاتفهاالهذلول 

المعلوماتية القمعيين، وكالهما يحتويان موادًّا فضفاضة تجر ِّم  مستنًدا إلى نظاَمي مكافحة اإلرهاب والجرائم  هذا الحكم وقد كان

، أي  2022  آذار/حقوًقا مثل حرية التعبير وحرية االرتباط والتجمع السلمي، وذلك بعد حكٍم أوليِّ مدته ست سنوات أنزل في مارس
دِّ ناشٍط سلميٍِّ في البالد، مع أنه قابل شهرٍ من احتجازها، لتزيد مدة الحكم إثر االستئناف وتبلغ أطول مدة حكم موثق ض  14بعد  

 .لالستئناف عند المحكمة العليا 

ونحن الموقعون أدناه ندين بأشدِّ العبارات االعتقال التعسفي لسلمى الشهاب والحكم غير الشرعي المنزل بحقِّها، وما يشكِّله  

خطاب السلطات حول حقوق اإلنسان، بما في   من تصعيد إضافي لوتيرة قمع حرية التعبير في السعودية، فخالًفا لما ينصِّ عليه
يتعرضون  –النشطاء الداعون للحقوق األساسية   –ذلك حقوق المرأة واإلصالحات القانونية، ما زالت قيادات التغيير اإلصالحي 

 .لالستهداف الوحشي وتكميم األفواه، بقوانيَن قمعية تستخدم لتجريم كلماتهم الحرة ونشاطهم السلمي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  استضافة الجائر يتبع زيارًة أخيرة من الرئيس األمريكي جو بايدن للسعودية، وقبلهاوهذا الحكم 

لفعلي للبالد محمد بن سلمان في باريس، فلهذه اللقاءات، التي تعقد دون شروط مسبقة واضحة، أْن لولي العهد والحاكم ا
 .عدد من الموقعين أدناه قبل زيارة بايدن  حذِّر منه شجعت القيادات السعودية على مواصلة نهجها النتهاك حقوق اإلنسان، وهو ما

بتخطيط من الدولة   2018تحديًدا إثر جريمة قتل جمال خاشقجي في  –ومع إخماد الدعوات المنادية لمحاسبة القيادات السعودية  
االحتجاز  ، ويتضمن االعتقال و2017لحكم ولي العهد منذ   سمٌة مستمرة عادت السلطات إلى نهجها القمعي المعتاد، وهو –

السلميين إثر محاكمات جائرة،  لمن يمارسون حقوقهم األساسية بطرقٍ سلمية، ومحكومياتٍ مطولة بالسجن للنقاد  التعسفي
من السفر على النشطاء حال اإلفراج عنهم، واإلهمال الطبِّي واإلداري المتعمد ما أدى إلى حاالت وفاة  للمنع والفرض التعسفي

 .ن وعوائلهمفي السجن، وظروف االحتجاز غير اإلنسانية في مراكز توقيف العمال المهاجري

رجاًل    81إعدام بما في ذلك –  2021أكثر من ض عف مجمل إعدامات  –في هذا العام   إعداًما 120 بل وقد نفذت السلطات السعودية
 .، في أكبر إعدام جماعي في العقود األخيرة2022 آذار/مارس  12في 

نحو احترام حقوق اإلنسان والحريات في البالد أْن يحدث، فلن يكون ذلك إال بالضغط الدولي المستدام   وإْن كان للتقدم الفعلي

على السلطات السعودية، وعليه ندعو المجتمع الدولي، وبالخصوص الدول التي تملك عالقاتٍ دبلوماسية مؤثرة، مثل الواليات 

https://thefreedomi.org/statements/press-release-new-court-documents-show-saudi-rights-activist-sentenced-to-34-years-in-jail-faced-abuse-threats-and-sectarian-harassment-in-detention/
https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2020/02/saudi-arabia-specialized-criminal-court/
https://twitter.com/I_Salma1988
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/crackdown-whrds-saudi-arabia
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/crackdown-whrds-saudi-arabia
https://www.gc4hr.org/news/view/3097
https://www.alqst.org/ar/post/macron-hosting-of-crown-prince-a-slap-in-the-face-for-saudi-human-rights-victims
https://pomed.org/joint-letter-president-biden-must-set-preconditions-for-meeting-with-saudi-crown-prince/
https://www.hrw.org/ar/report/2019/11/04/335260
https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience
https://www.alqst.org/ar/prisonersofconscience
https://www.amnesty.org/ar/
https://www.esohr.org/ar/120-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-2022-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/15/381431
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طات السعودية لتفرج عن سلمى الشهاب إفراًجا فوريًّا غير مشروط المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة، للضغط على السل 
 .وتلغي إدانتها، وتفرج عن كافة المعتقلين حاليًّا في البالد لممارستهم السلمية لحقوقهم األساسية

 :الموقّعون 

  فرنسا  – المنظمة المسيحية ألجل إلغاء التعذيب 

  منظمة القلم اإلنجليزية  

  األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان المركز 

  المنظمة األوروبية السعودية ألجل حقوق اإلنسان 

  فيمينا

  فريدوم هاوس 

  مبادرة الحرية 

  فريدوم ناو 

  مركز الخليج لحقوق اإلنسان 

  منظمة حقوق اإلنسان أوال

  مؤسسة حقوق اإلنسان

  "أكسس ناو"  

  حارس حقوق اإلنسان 

  أيفكس

  الحملة الدولية للحرية في اإلمارات

  االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 

  الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

  مجموعة منِّا لحقوق اإلنسان 

  منظمة عمل السالم 

  منظمة القلم األمريكية 

  منظمة القلم الدولية 

  الديمقراطية في الشرق األوسط مشروع حول 

  القسط لحقوق اإلنسان 

  األحمر ألجل الخليج  الخط

  علماء في خطر

  سميكس

  مشروع تور 

  اليقظة ألجل الديمقراطية والدولة المدنية 

  المنظمة العالمية ضد التعذيب، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

  الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينأمريكيون ألجل  

  منظمة العفو الدولية 

  19المادة  

  مركز القلم الدنماركي 

  الديمقراطية ألجل العالم العربي اآلن 

  مؤسسة الحدود الرقمية 
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