
 تحرك عاجل
 فراج عن سعوديتين قادتا سيارتيهمااإل
فبراير/ شباط تم اإلفراج عن كل من لجين الهذلول وميساء العمودي السيدتين السعوديتين اللتين قادتا سيارتيهما، وذلك بعد أن  12في 

 أسابيع في الحبس. ومازالت شروط إطالق سراحهما ووضعهما القانوني غير واضحة. 10قضتا 
 

المناصرتين للحملة من أجل السماح للنساء بقيادة السيارات ميساء العمودي، ولجين الهذلول  فبراير/ شباط أطلق سراح كل من 12في 
 ، على التوالي. 2014نوفمبر/ تشرين الثاني وأول ديسمبر/ كانون األول  30في المملكة العربية السعودية. وكانتا قد قبض عليهما في 

للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض، وهي محكمة خاصة بالنظر في قضايا اإلرهاب، على  وقد استدعيت المرأتان
 لسعودية.ا الئحة من االتهامات المتعلقة بقيادة السيارة والنشاط على االنترنت الداعم لحملة تمكين المرأة من قيادة السيارة في المملكة العربية

طالق سراحهما قد أخبرتا بأن قضيتهما قد أغلقت وأنهما لم تعودا بحاجة إلى حضور أي جلسات أخرى للمحكمة. وعلى ما يبدو أنهما عند إ
 ضاعهما القانوني غير واضحة.و ومع ذلك، فإن شروط اإلفراج عنهما و 

 
سيارتها في المملكة العربية عامًا، عند الحدود عندما حاولت قيادة  25نوفمبر/ تشرين الثاني ألقي القبض على لجين الهذلول،  30في 

، ةالسعودية قادمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد قام ضباط األمن في مدينة البطحاء الحدودية، في شرق المملكة العربية السعودي
 بمصادرة جواز سفرها وأجبروها على قضاء الليلة في سيارتها.

عمودي، عند الحدود كذلك. وهي صحافية سعودية ومقدمة برامج في التلفزيون، وذلك في صباح اليوم التالي، ألقي القبض على ميساء ال
 تعندما كانت تقود سيارتها من اإلمارات العربية المتحدة إلى البطحاء لتزود لجين الهذلول بمواد أساسية، على الرغم من أنها أخبرت سلطا

 بية السعودية.الحدود السعودية بانها ال تنوي القيادة داخل المملكة العر 
 

ومن المفهوم أن السيدتين خالل الساعات التالية قد اقتيدتا إلى مركز للشرطة في البطحاء، حيث تم التحقيق معهما قبل نقلهما لمزيد من 
هذلول لاالستجواب إلى مكتب التحقيق واالدعاء العام في مدينة الهفوف في المنطقة الشرقية. وفي وقت الحق من ذلك اليوم، أخذت لجين ا

إلى إصالحية للنساء وأخذت ميساء العمودي إلى السجن المركزي، وكال المكانين في مدينة اإلحساء بالمنطقة الشرقية، حيث احتجزتا حتى 
 تم االفراج عنهما.

 ال يطلب أي تحرك آخر من شبكة التحركات العاجلة. شكرًا جزيال لجميع الذين أرسلوا مناشدات.
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