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 حترك عاجل 
 حكم ابإلعدام بتهمة "الشعوذة" أتكيد

 

واطن لبناين أدين بتهمة م الصادر حبقاململكة العربية السعودية حكم اإلعدام  حمكمة ابتدائية يف كدتأ
 "الشعوذة". وإذا ما رفضت احملاكم العليا استئنافه، فلرمبا يتم إعدامه يف أي وقت. 

 

واألب خلمسة أطفال، على تقدمي برانمج تلفزيوين على شاشة  سنة 46 ، البالغ من العمر باطعلي حسني سإذ دأب 
والتنبؤات بشأن املستقبل. وقبض عليه من قبل املطوعني  ائح، وكان يقدم النصفضائية "شهرزاد" التلفزيونية اللبنانية

 أثناء وجوده يف اململكة العربية السعودية ألداء مناسك العمرة.  2008)الشرطة الدينية( بتهم "الشعوذة" يف مايو/أاير 
 

إثر جلسة  2009نوفمرب/تشرين الثاين  9ابإلعدام يف  باطوأصدرت حمكمة يف املدينة حكم اإلعدام على علي حسني س
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من له.  غياب أي متثيل أو مساعدة قانونيني استماع سرية عقدهتا احملكمة يف

 أن هتمة "الشعوذة" وغريها من التهم قد أثريت ضده لسبب وحيد هو ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري.
 

إجراءات تئناف مكة استئنافه ضد حكم اإلعدام استناداً إىل أن عدم استكمال ويف يناير/كانون الثاين، قبلت حمكمة اس
إذا ما   قد مت التحقق منها، وإنه باطاإلدانة. وقالت حمكمة االستئناف إن مجيع املزاعم اليت أثريت ضد علي حسني س

 10أقرت حكم اإلعدام يف  كان قد ارتكب اجلرمية فعاًل، فينبغي الطلب منه إعالن التوبة. ولكن حمكمة يف املدينة
مارس/آذار. وقال قضاة احملكمة يف منطوق احلكم إنه قد استحق احلكم ابإلعدام بسبب ممارسته "الشعوذه" بصورة 

وقالت احملكمة أيضاً إنه ليست مثة من  علنية لعدة سنوات أمام ماليني املشاهدين، وألن أفعاله قد جعلت منه "كافراً".
، وإن فرض عقوبة اإلعدام عليه سوف تشكل دوقاً بته، إذا ما أعلن التوبة، سوف تكون صطريقة للتحقق من أن تو 

رادعاً لآلخرين كي ال ميارسوا "الشعوذة" يف وقت تتزايد فيه أعداد "السحرة األجانب"، حبسب قول احملكمة، الذين 
 مكة كيما تقر حكم اإلعدام.  يدخلون اململكة العربية السعودية. وقد أُعيدت القضية إىل حمكمة االستئناف يف

 
استناداً إىل هتم  ،"الردة" بتهمة 2009يف يوليو/متوز  وميكن أن يكون رجل آخر حكمت عليه حمكمة يف حايل ابإلعدام

 ال يزال عرضة لإلعدام.  ،تتعلق "ابلشعوذة"
 

 يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو اإلجنليزية، أو بلغتكم األصلية:

 

ق الرجل احملكوم ابإلعدام حبوقف تنفيذ حكم اإلعدام الصادر حبق علي حسني سباط و حلض امللك على  •
 ، إذا ما أكدت احملكمة العليا احلكم؛2009بتهم "الردة" يف حايل يف يوليو/متوز 

 
 
 



دعوة السلطات إىل اإلفراج عن علي حسني سباط وعن الرجل اآلخر فوراً وبال قيد أو شرط إذا ما كانت  •
 قد استندت حصرايً إىل ممارستهما السلمية حلقهما يف حرية التعبري؛إدانتهما 

 

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

 

 

 إىل: 2010أبريل/نيسان  28قبل يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم 

 

  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 طريقة املخاطبة:
 
 
 
 

 الوزراء وزير الداخلية النائب الثاين لرئيس
 صاحب السمو امللكي األمري انيف 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 
 ئيس جلنة حقوق اإلنسانر 

 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 طريقة املخاطبة:
 
 

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

 . وملزيد من املعلومات، يرجى زايرة املوقع: 09328UA/للتحرك العاجل 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/036/2009/en  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/036/2009/en


 حترك عاجل 

 أتكيد حكم ابإلعدام بتهمة "الشعوذة" 

 

 معلومات إضافية
 

 ُُ ى فضائية "شهرزاد" اللبنانية، حيث كان يقدم النصائح والتنبؤات لربانمج تلفزيوين عل عمل علي حسني سباط مقدمًا
املتعلقة ابملستقبل. ويعتقد حماميه يف لبنان أنه قد قبض على علي حسني سباط عندما تعرف أعضاء من املطوعني عليه 

ؤكدين له طلب منه مستجوبه أن يدون طبيعة عمله، م ،من برانجمه التلفزيوين. وعقب القبض على علي حسني سباط
. وُقد ِّمت هذه الوثيقة إىل احملكمة على أهنا لعودة إىل بلده بعد أسابيع قليلةأنه إذا ما فعل ذلك فسوف يسمحون له اب

 "اعرتاف" واستخدمت يف إدانته. 
 

 هم"للشعوذة"، وقد استخدمت ملعاقبة أشخاص ملمارستهم املشروعة حلقوق يف السعودية وليس مثة تعريف حمدد
وال يتماشى جترمي "الردة" مع احلق يف حرية ، مبا يف ذلك احلق يف حرية الفكر والرأي والدين واملعتقد والتعبري. اإلنسانية

 من "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان".  18الفكر والضمري والدين، كما نصت عليه املادة 
 

، 2009. ويف 2008شخص يف  102، وما ال يقل عن 2007يف  شخصاً  158السعودية ما ال يقل عن  وقد أعدم يف
، أُعدم ما ال يقل عن مثانية 2010من املواطنني األجانب. ومنذ مطلع  20شخصاً، مبن فيهم قرابة  69ُعرف عن إعدام 

 أشخاص. 
 

. وال تفي اليت ال يؤدي بعضها إىل وفيات وتطبق اململكة العربية السعودية عقوبة اإلعدام على طيف واسع من اجلرائم
 احملاكم مبقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة. فنادراً ما ُيسمح للمتهمني بتمثيل قانوين من قبل حمام، إجراءات

غ املتهمون بسري اإلجراءات القانونية املتخذة ضدهم. وميكن أن يدانوا فحسب استناداً ال يبل   ويف العديد من احلاالت
 طريق اخلداع. إىل اعرتافات انتزعت منهم ابإلكراه أو عن 

 

، وواصلت توقيف األشخاص بتهمة 2009وقبضت السلطات السعودية على عشرات األشخاص بتهمة "الشعوذة" يف 
، اليت يشار إليها رمسياً ابسم ى أيدي املطوعني "الشرطة الدينية""الشعوذة هذا العام. وقبض على عدد من هؤالء عل

ة لشخص أدين "ابلشعوذة" كان ضحيتها خر عمليات اإلعدام املعروف"هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر". وآ
. وكان قد قبض عليه يف مايو/أاير يف بلدة عرعر، 2007نوفمرب/تشرين الثاين  2ملواطن املصري مصطفى إبراهيم يف ا

  .نسخة من القرآن حلطه من شأن" كفرحيث كان يعمل صيدالنياً، ووجهت إليه هتمة "ال
 

 النطاق الواسع االستخدام على األضواء السعودية، يف اإلعدام عقوبة حول تقرير يف الدولية العفو منظمة سلطت قدو 
 إىل ابلقياس يعدمون الذين األجانب النامية الدول مواطين أعداد يف التناسب عدم على وكذلك اإلعدام، لعقوبة

 اململكة يف داماإلع عقوبة: العدالة وجه يف فعةص تقرير إىل العودة يرجى املعلومات، من وملزيد. السعوديني املواطنني
and-http://www.amnesty.org/en/news- ،(MDE 23/027/2008: الوثيقة رقم) السعودية العربية

20081014-nationals-foreign-target-executions-arabia-ates/report/saudiupd    
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