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 تحرك عاجل
 ستئنافبعد االرجاًل  15حكم اإلعدام بحق  تأييد

أن محكمة االستئناف أيدت ب 2017يوليو/تموز  23في  ُحكم عليهم باإلعدام، ،سعودًيا 15علمت أسرة 
م، بعد محاكمة جماعية احكاأل عليهم ت؛ إذ اُتهموا بالتجسس لصالح إيران، وصدر همم اإلعدام بحقاحكأ

 .بحقهم الصادرة "المحكمة العليا" األحكام فور تأييدسيواجهون خطر اإلعدام الوشيك، و فادحة الجور. 

 عطيةالمحمد و سالم العمري  "محكمة االستئناف" بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" أحكام اإلعدام بحق أيدت
 وعلي طاهر الحربيو حسين العبودو حميديالحسين و طالب الحربيو العاشور محمدو عباس الحسنو

عباس و براهيماإلحسين و عبد هللا الخميسو أحمد الناصرو المهناءعلي و يوسف الحربيو العاشور
منهم مع "محكمة  حينما تابع البعض ، إالاألحكام الصادرة بحق ذويهم بتأييداأُلسر  علمت لم. و العباد

هم مسؤول ، وأبلغ2017يوليو/تموز  23 القضية في تطورات، بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة"" االستئناف
 . ، إلى "المحكمة العليا" للمراجعة2017يوليو/تموز  20أن القضية ُأحيلت، في ب المحكمةفي 

بعد محاكمة جماعية ، 2016ديسمبر/كانون األول  6باإلعدام، في  ُحكم على السعوديين الخمسة عشر
؛ حيث 2014و 2013 في عامي ملكة العربية السعوديةأنحاء الم منشخًصا اعُتقلوا  الثنين وثالثينجائرة 
 25و ستة أشهربين تتراوح من  ددبالسجن لمُ  آخرين خمسة عشر . وُحكم علىإيرانبالتجسس لصالح اُتهموا 

ن أإلى جانب ُوجهت لهم سلسلة من التهم، من بينها "الخيانة العظمى"، و . اثنين عاًما، بينما ُبرئت ساحة
 دعمالقانون الدولي، من قبيل " بموجبُيعترف بها كجرائم جنائية،  ، التهم أخرى  عدة بعضهم يواجهون 

 " و"نشر المذهب الشيعي".مظاهراتال

، دون رجاًل المعتقلون  االثنان والثالثون احُتجز ي الذي يترافع عن معظم المتهمين، لمحاملما ذكره اووفًقا 
وأثناء تلك الفترة، اسُتجوبوا مراًرا ثالثة أشهٍر.  لما يقرب من ، وبمعزٍل عن العالم الخارجيهماعتقالمذكرة ب



 

 

أثناء في إال  السبب وراء اعتقالهم يعرفوا، لم . وفي العديد من الحاالتوتكراًرا دون حضور محام
عرضوا للتهديد باحتجازهم أبلغوا "المحكمة الجزائية المتخصصة" أنهم ت متهمينكما أن بعض ال االستجوابات.

. وقالوا إنهم "عتراف"ا  اتصال بأسرهم، ما لم يوقعوا على وثائقداخل الحبس االنفرادي، وبمنعهم من أي 
 زنازين مجاورة لهم. بهم في لقىويُ  ،سُتسجن ُأسرهم، "االعترافات"إذا رفضوا التوقيع على هذه أخبروا بأنهم 

 ، على أن تتضمن ما يلي: و بلغة بلدكماإلنجليزية أأو  بالعربية ُيرجى كتابة مناشداتكم فوًرا
 لبواعث القلقنظًرا  ،ة عشرخمسالرجال الأن ُتلغي حكم اإلدانة بحق  حث السلطات السعودية على 

، محاكمًة تتماشى مع المعايير موعلى أن تأمر بإعادة محاكمته عدالة المحاكمة، حيال مدى البالغ
 عقوبة اإلعدام؛ تطبيقالدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى 

  ٍبشأن مزاعم  والفعالية االستقالليةد و ابالحي يتسم ناجز، دعوة السلطات إلى أن تأمر بإجراء تحقيق
 ؛السيئة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة متعرضه

  وقف تنفيذ أحكام اإلعدام، تمهيًدا إللغاء عقوبة على الفور، ب رسمٍي،إصدار أمر حث السلطات على
 .اإلعدام في المملكة العربية السعودية

 إلى: 2017 أيلول/سبتمبر 4ُيرجى إرسال المناشدات قبل 
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 ال المناشدات بعد الموعد المحدد.وُيرجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرس

  



 

 

 تحرك عاجل
 رجاًل بعد االستئناف 15تأييد حكم اإلعدام بحق 

 إضافيةمعلومات 

بحسب النظام القضائي السعودي، حينما ُتفرض محكمة من الدرجة األدنى عقوبة اإلعدام، فإنه ينبغي أن 
إلى "المحكمة العليا" حيث يصير الحكم نهائًيا، بعد تأييده.  اتلقائيً تؤيده محكمة لالستئناف، قبل أن ُيحال 

وُتحال القضية، بعد ذلك، إلى الملك للتصديق عليها، مما يجعل تنفيذ اإلعدام وشيًكا. فإن دور "المحكمة 
 مراجعةاإلجراءات في محاكم الدرجة األدنى، ال  شكلياتالعليا"، في الممارسة الفعلية، هو التحقق من 

وعادًة ة. صحيح صورة غيرب للوائح قضاة محاكم الدرجة األدنى قيتطبالقضية ذاتها، ما لم تتعلق بتفاصيل 
وجرت العادة أال تقوم السلطات ، دون إحاطة المتهمين، أو محاميهم، أو أسرهم علًما. جراءاتاإلتُتخذ هذه 

رهم بإعدام ذويهم مباشرة بعد باإلعدام الوشيك ألحد أفرادها، كما ال تقوم بإخطا سراألالسعودية بإخطار 
 التنفيذ.

، سجلت منظمة العفو الدولية ارتفاًعا كبيًرا في استخدام أحكام اإلعدام بحق المعارضين السياسيين 2013منذ 
أُعدم الشيخ نمر ، 2016يناير/كانون الثاني  2في المملكة العربية السعودية، من بينهم األقلية الشيعية. ففي 

، يوسف علي المشيخص، وهو 2017يوليو/تموز  11سجيًنا آخرين. كما أُعدم، في  46النمر، إلى جانب 
تتصل باإلرهاب لمشاركتهم في أب لطفلين، إلى جانب ثالثة رجال شيعة آخرين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم 

ا، حيث لم يعلموا باألمر إال بإعدامه مسبقً أسرته  غُتبل   . ولماحتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية
إعدام ا ُأذيع على التلفاز. انظر التحرك العاجل الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، حكوميً  ابيانً شاهدوا عندما 

: 2017يوليو/تموز  18، في رجل سعودي
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محكوم عليهم باإلعدام شيعًيا آخرين،  19 ما ال يقل عن تحاال ، غير تلك الحالة،العفو الدولية وثقت منظمة
الجزائية ، وأصدرت "المحكمة يالوطنا على األمن خطرً ُتعد  عمالأ ارتكاب واُتهموا جميًعا بفي الوقت الراهن. 

 1في ت حكمف بحقهم أحكاًما باإلعدام.سيئة السمعة،  مكافحة اإلرهابلمحكمة  وهي المتخصصة"،
 الوشيك عرضًة لتنفيذهال يزالون على ذمة اإلعدام، و رجاًل منهم،  14 باإلعدام على ،2016يونيو/حزيران 

استندت إلى "اعترافات" ُمنتزعة تحت ، شيعًيا سعودًيا ألربعة وعشرين جائرة ؛ وذلك بعد محاكمة جماعيةبحقهم
 اطق، تضمنت المشاركة في احتجاجات اتسمت بالعنف بالمنوُأدينوا بسلسلة من الجرائم. وطأة التعذيب

، علمت ُأسر األربعة عشر رجاًل أن "المحكمة العليا" 2017يوليو/تموز  23. وفي 2012 عام في الشرقية
نظر التحرك االملك على األحكام.  يقصدت فورقد ُيعدمون، أنهم  أحكام اإلعدام بحق ذويهم، مما يعني أيدت

يوليو/تموز  24، في الذي أصدرته منظمة العفو الدولية ،سعوديًا عرضة لخطر اإلعدام الوشيك 14، العاجل
2017 :https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/6783/2017/en/ 

اعُتقلوا بسبب  على ذمة اإلعدام وينتظرون تنفيذه،ذين احُتجزوا هؤالء ال من بين سعوديين، أربعة أيًضا ثمةو 
كما قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب، إلرغامهم على  عاًما. 18حينما كانت أعمارهم دون سن جرائم ارُتكبت، 

أصدرتهما منظمة العفو  ننظر التحركين العاجلين اللذيا .النمر ابن شقيق الشيخ نمر هؤالء أحد. و "االعتراف"
: 2014يونيو/حزيران  3في ، عقوبة اإلعدام لناشط حدثالدولية: 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/014/2014/ar/ حدثان جانحان و ؛
 :2015أكتوبر/تشرين األول  15، في يواجهان اإلعدام

https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/2671/2015/en/. 

وتعارض منظمة العفو والحاطة بالكرامة؛  والالإنسانية القاسية إن عقوبة اإلعدام ضرٌب من ضروب العقاب
بغض النظر عن المتهم، والجريمة، واإلدانة أو البراءة، وطريقة  ،األوقاتالدولية عقوبة اإلعدام في جميع 

ها ذيفوذلك بتنالمملكة العربية السعودية أحد أكثر بلدان العالم إعمااًل لعقوبة اإلعدام؛ كما أن  تنفيذ اإلعدام.
 .2016و 1985شخٍص فيما بين عامي  2000أكثر من  فياإلعدام 

 وطاهر العبود وحسين الحميدي وحسين الحربي وطالب العاشور ومحمد الحسن وعباس العطية ومحمد العمري  سالماالسم: 
 .العباد وعباس اإلبراهيم وحسين الخميس هللا وعبد الناصر وأحمد المهناء وعلي الحربي ويوسف العاشور وعلي الحربي
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