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تحـرك عاجـل

القبض عل معلم سعودي بسبب االحتجاج

في  4مارس/آذار قُبض على معلم في الخامسـ االعرـر م مـم العخـر مـاه م ـاترا احتجـاج فـي الر ـا

دعـ

إلى اإلصاح .افي  2مارس/آذار نُررت علـى موقـ" و ـو ت"ـووو صـورا بال "ـ و لـد اتـو ـ عو إلـى الت ـاتر مـم

أجل إسقاط الخلك"  .ا ساار من خ الع و ال ال" قلق مم أن كون معتقاً بسبب تعب"ره السـلخي عـم حقـد فـي
حر التعب"ر ،الذا فإند ربخا كون سج"م رأي.

وقد قُبض على محخ الودعاني على أيدي رجال يرتدون مالبس مدنية ،يُعتقد أهنم من أفراد املخابرات العامة ،خالل

مظاهرة نُظمت خارج مسجد الراجحي الواقع يف الناحية الشرقية من العاصمة الرياض .وورد أهنم صرخوا بكلمة "شيعة"
عندما قبضوا عليه ،مما يشري إىل أهنم اعتقدوا أنه ينتمي إىل الطائفة الشيعية .وقيل إن من  20إىل  30شخصا شاركوا يف
االحتجاااج الاااي الااال با صااالك يف اململكااة .كمااا ذُكاار أنااه قُاابض كااال علااى ثالثااة رجااال آخارين ال تعاارم منظمااة
العفو الدولية أمساءهم  ،ولكن ورد أنه مت إ الق سراحهم بعد فرتة قصرية.
إن حممد الودعاين معتقل مبعزل عن العامل اخلارجي ،ولال فهو عرضة خلطر التعايال وغريه من ضروب إساءة املعاملة.
ويشتبه ناشطون يف السعودية بأنه حمتجز يف سجن احلائر بالرياض.

ويف ش اريل الفيااديو الاااي نُشاار علااى موقااع "يااو تيااوب" ،شااوهد حممااد الودع ااين وهااو ياادعو إىل االحتجاااج يف  4و
مارس/آذار يف الرياض .وقد دعا إىل سقوط امللكية وحار وزير الداخلية من عواقال التقليل من شأن قاوة الشاباب ومان
القبض عليهم واحتجازهم بدون هتمة أو حماكمة .وال تتوفر لدى منظمة العفو الدولية حاليا معلومات تُاكر عن خلفية
حممد الودعاين ،مبا يف ذل عما إذا كان ينتمي إىل الطائفة الشيعية أم ال.
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رجى كتاب مناش ات فوراً باللغ العرب" أا اإلنجل"ز أا بلغتكم الخاص  ،تتضخم ما لي:

 حااا الساالطات علااى ضاامان ايااة حممااد الودعاااين ماان التعااايال وغااريه ماان صاانوم إساااءة املعاملااة ،والسااماك لااه
باالتصال بعائلته وحماميه واحلصول على الرعاية الطبية اليت قد حيتاجها؛
 ا شارة إىل أنه إذا كان حممد الودعاين معتقال ال لشيء إال بسبال ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري واالشرتاك
يف اجلمعيات ،فإن منظمة العفو الدولية ستعتربه سجني رأي وتدعو إىل إ الق سراحه فورا وبال قيد أو شرط؛

 الطلال مان السالطات تاوفري كال التفاصايل املتعلقاة باالتهم املوجهاة إلياه وإعالهناا علاى املا  ،ودعوهتاا إىل ضامان أن
تكون أية إجراءات قانونية تُتخا ضده متماشية مع املعايري الدولية للمحاكمات العادلة.

تحـرك عاجـل

القبض عل معلم سعودي بسبب االحتجاج

معلومات إضاف"

مااع أن منظمااة العفااو الدوليااة ليساات علااى علاام بااأي نااا قااانوين حيظاار املظاااهرات ،فااإن الساالطات السااعودية مل تساام
بتنظاايم املظاااهرات بوجااه عااام يف املمارسااة العمليااة .وغالبااا مااا يااتم القاابض علااى ايشااخاو الاااين حياااولون تنظيمهااا أو
املشاااركة فيهااا ،واحتجااازهم مبعاازل عاان العااامل اخلااارجي باادون هتمااة ،وحرماااهنم ماان امل ااول أمااام ا اااكم للطعاان يف قانونيااة
اعتقاهلم.

وعقال تنظيم احتجاج ضد اهلجوم الاي شانه اجلايا ا سارائيلي علاى قطاا غازة يف  27ديسامرب/كانون ايول ،2008
ذُكا اار أن نا قا ااا رمسيا ااا باسا اام وزارة الداخليا ااة أصا اادر إعالنا ااا صا اارحيا يف  30ديسا اامرب/كانون ايول  2008حبظا اار تنظا اايم
االحتجاجاات يف السااعودية .وعقااال االحتجاجاات الاايت وقعاات يف ايسابو املاضااي يف القطياا( نأنظار التحاارك العاجاال
املعنون با :اعتقال حمتجني يف اململكة العربية السعودية ،املؤرخ يف  7مارس/آذار  ،2011رقم الوثيقة:
 ،) UA 61/11, Index: MDE23/005/2011ووسل أنباء تفياد بأناه سايتم تنظايم احتجاجاات أخارى تادعو إىل
ا صالك يف السعودية يف  11ماارس/آذار ،أصادرت وزارة الداخلياة بياناا يف  5ماارس/آذار أكادت فياه حظار املظااهرات
يف اململكة .وحبسال البيان املاكور ،فإن قاوات ايمان ساتتخا " ياع التادابري الضارورية" ضاد ايشاخاو الااين حيااولون
ا خالل بالنظام.
يف الي ااوم الت ااايف ،أي يف  6م ااارس/آذار ،أك اادت "هير ااة كب ااار العلم اااء " عل ااى حظ اار املظ اااهرات يف ال اابالد .فق ااد منع اات
وحااارت ماان اسااتخدام املظاااهرات أو غريهااا ماان الوسااائل الاايت ماان شااأهنا أن ت ااري الشااقاق واالنقسااام يف ا تمااع برأيهااا،
وقالت اهليرة إن هاه ليست الوسائل املناسبة لإلصالك أو إسداء النص  .ويف الياوم نفساه شادد "جملاس الشاورى" علاى
أمهياة ا افظاة علاى أمان اململكاة وهاهال الاادعوات املضاللة إىل تنظايم املظااهرات واالعتصاامات واملساريات ،الايت وصاافها
بأهنا ال تتماشى مع مبادئ الشريعة ا سالمية.
ويواجاه منتقاادو احلكومااة السااعودية انتهاكااات صااارخة حلقااوق ا نسااان علااى أياادي قاوات ايماان التابعااة لااوزارة الداخليااة.
وحيرماون مان استشاارة
وغالبا ما ُحيتجزون مبعزل عن العامل اخلارجي بدون هتماة ،ويوضاعون أحياناا يف احلابس االنفاراديُ ،
حمااامييهم وماان امل ااول أمااام ا اااكم للطعاان يف قانونيااة اعتقاااهلم .وك اريا مااا يُسااتخدم التعااايال أو إساااءة املعاملااة النت ازا
اعرتافاات ماان املعتقلااني ملعاااقبتهم علااى رفاض إعااالن " التوبااة" ،أو رغااامهم علااى كتاباة تعهاادات بعاادم انتقاااد احلكومااة.
وغالباا مااا تساتمر فاارتة االعتقاال مبعاازل عان العااامل اخلاارجي يف السااعودية حاا يااتم احلصاول علااى اعرتافاات ،وهااو أمار قااد
يستغرق شهورا ،بل سنوات يف بعض ايحيان.

إن اململكة العربية الساعودية دولاة ارم يف اتفاقيا ة مناهضاة التعاايال وغاريه مان ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو
الالإنسانية أو املهينة ،اليت حتظر استخدام ايدلة املناتزعة حتت و أة التعايال أو إساءة املعاملة .فاملادة  15من االتفاقية
تنا على أن" :تضمن كل دولة رم عدم االستشهاد بأية أقوال ي بت أنه مت ا دالء هبا نتيجة للتعايال كدليل يف أية
إجراءات ،إال إذا كان ذل ضد شخا متهم بارتكاب التعايال كدليل على ا دالء هباه ايقوال".
رجى إرساه الخناش ات قبل  18أبر ل/ن"سان  2011إلى:
املل
صاحال اجلاللة املل عبداهلل بن عبدالعزيز
خادم احلرمني الشريفني
مكتال جاللة املل
الديوان امللكي
الرياض
اململكة العربية السعودية
فاكس ن بواسطة وزارة اخلارجية) +966 1 403 1185 :ن يرجى مواصلة ا اولة)
املخا بة :صاحال اجلاللة
النائال ال اين لرئيس الوزراء ووزير الداخلية
صاحال السمو امللكي ايمري ناي( بن عبدالعزيز
وزارة الداخلية
و.ب 2933
ريق املطار
الرياض 11134
اململكة العربية السعودية
فاكس +966 1 403 1185 :ن يرجى مواصلة ا اولة)
املخا بة :صاحال السمو
ا رجى إرساه نسخ إلى :
رئيس جلنة حقوق ا نسان
بندر حممد عبداهلل العيبان
جلنة حقوق ا نسان
و.ب 58889
شار املل فهد،

مبىن رقم
الرياض 11515
اململكة العربية السعودية
الربيد ا لكرتوينhrc@haq-ksa.org :
املخا بة :عزيزي الدكتور العيبان
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كخا رجى إرساه نسخ إلى الخخثل"م ال بلوماس""م للسعود الخعتخ م في بل انكم .أما إذا كنتم سرتسلوهنا بعاد
التاريخ املاكور آنفا ،فريجى التنسيق مع مكتال فرعكم قبل إرساهلا.
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