
  2022أكتوبر/تشرين األول  14التاريخ:     المملكة العربية السعودية  MDE 23/6094/2022 الوثيقة: رقم     UA: 112/21التحرك العاجل الثاني رقم: 
 

 
 تحرك عاجل 

 
 مصريين نوبيين  10 بحقأحكام بالسجن  

 
، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض 2022أكتوبر/تشرين األول  10في  

 سنة، إثر محاكمة فادحة الجور،  18سنوات و  10مصريين نوبيين لمدد تتراوح بين  10أحكاًما بالسجن على 
التضامن  وإبداءدون ترخيص، . وقد اُتهموا بإنشاء جمعية بوذلك لقيامهم بتنظيم فعالية سلمية إلحياء ذكرى 

وبعض هؤالء الرجال من كبار   مع جماعة اإلخوان المسلمين، ونشر تعليقات على وسائل التواصل االجتماعي.
السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية. ويجب على السلطات  

دون قيٍد أو شرط عن المصريين النوبيين العشرة، وإلغاء األحكام الصادرة ضدهم،  بالسعودية اإلفراج فوًرا و 
فراج عنهم، يجب على السلطات السعودية أن تضمن حصولهم  وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليهم. ولحين اإل

   بشكل كامل على الرعاية الطبية، واالتصال بمحاميهم وأفراد عائالتهم.  
 

   بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
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 جاللة الملك سلمان بن العزيز آل سعود

 تحية طيبة وبعد 
 

أبعث إلى جاللتكم بهذه الرسالة للتعبير عن القلق بشأن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في  
  10بالسجن لمدد تتراوح بين   مصريين نوبيين  10، على 2022أكتوبر/تشرين األول   10العاصمة الرياض، يوم  
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  43و  34األحكام عليهم بموجب المواد ووفًقا لما ذكره أحد أقارب هؤالء الرجال، فقد صدرت  سنة. 18سنوات و
من قانون مكافحة اإلرهاب المعمول به في المملكة العربية السعودية، التهامهم بإنشاء جمعية بدون  44و

، وإبداء التضامن مع جماعة اإلخوان المسلمين، ونشر تعليقات على وسائل التواصل االجتماعي. ولم  ص ترخي
جلسة إصدار الحكم. كما ذكر أحد أقارب الرجال أن بعضهم من كبار  يُسمح ألهالي الرجال العشرة بحضور

 مشاكل صحية، مثل السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية.  ولديهمالسن 
 

  14وكانت المديرية العامة للمباحث في المملكة العربية السعودية قد ألقت القبض على الرجال العشرة، يوم 
،  2019أكتوبر/تشرين األول  25الية ثقافية كانوا يخططون إلقامتها يوم  ، فيما يتصل بفع2020يوليو/تموز  

دون   من . واحتُجز العشرة بمعزل عن العالم الخارجي1973إلحياء ذكرى الحرب العربية اإلسرائيلية في عام  
طوال الشهرين األولين من احتجازهم. وحضروا الجلسة األولى  السماح لهم باالتصال بمحاميهم أو عائالتهم

، حيث التقوا بمحاميهم للمرة  2021نوفمبر/تشرين الثاني  10لمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يوم 
، تضمنت  2022يناير/كانون الثاني   24شهرًا تقريبًا. وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في  16األولى خالل 

كرة الدفاع ادعاءات بأن االعترافات التي أدلى بها الرجال العشرة قد انتُزعت باإلكراه. واعترضت النيابة على  مذ 
 هذه الفقرة، وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.

 
وبناًء على ذلك، أناشد جاللتكم اإلفراج عن جميع الرجال العشرة فورًا، حيث يُحتجزون دونما سبٍب سوى  

لسلمية لحقوقهم اإلنسانية. كما أناشدكم، لحين اإلفراج عنهم، أن تضمنوا حصولهم بشكل كامل  ممارستهم ا
على الرعاية الصحية، والسماح لهم باالستعانة بمحامين من اختيارهم واالتصال بعائالتهم بصفة منتظمة.  

رقية والثقافية، واللغوية، من جميع الهويات الع   توفير الحماية لألقليات بجاللتكموباإلضافة إلى ذلك، أهيب 
 وأومنحهم حقوقهم اإلنسانية األساسية المتمثلة في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

 االنضمام إليها في المملكة العربية السعودية. 
 

 وتفضلوا جاللتكم بقبول وافر االحترام والتقدير. 
 

 

 معلومات إضافية 
 

، وهو اليوم الذي كانوا يخططون فيه  2019أكتوبر/تشرين األول   25ُقبض على الرجال العشرة أواًل صباح يوم 
حيث استجوبهم مسؤولون أمنيون سعوديون، ، 1973إلقامة فعالية بمناسبة ذكرى الحرب العربية اإلسرائيلية عام 

ملصق اإلعالن عن الفعالية إلى جانب  علىواتهموهم بعدم وضع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
، ُأفرج عن الرجال العشرة مع  2019ديسمبر/كانون األول  25صور القادة اآلخرين في الجيش المصري. وفي 
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أن تلك الفعالية كانت قد ُأقيمت في السنوات السابقة في المملكة  كرمنعهم من السفر لحين استكمال القضية. وُيذ 
 دون أن يتعرض مجتمع النوبيين ألي أعمال انتقامية. من العربية السعودية 

 
)رئيس الجالية النوبية في الرياض(؛   عادل إبراهيم فقيرواألشخاص المصريون النوبيون المحتجزون هم: 

)رئيس  جمال عبد هللا مصري )الرئيس السابق للجالية النوبية في الرياض(؛ والدكتور فرج هللا أحمد يوسف و
؛ علي جمعة علي بحر ؛ وسيد هاشم شاطر، وفتح هللا جمعة  محمدالنوبية في الرياض(؛ وجمعية قرية دهميت 

)عضو  وائل أحمد حسن إسحق ؛ و عبد هللا جمعة علي؛ و عبد السالم جمعة علي بحر؛ وصالح جمعة أحمدو
 جمعية قرية توماس النوبية(. 

 
سنة، وعلى الدكتور فرج هللا أحمد  18بالسجن  وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد فتح هللا جمعة 

سنة،  14سنة، وعلى سيد هاشم شاطر بالسجن   14سنة، وعلى عادل إبراهيم فقير بالسجن  17يوسف بالسجن  
 سنة.  16سنوات و  10بينما ُحكم على الستة الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين  

 
ا على مر التاريخ للتهميش والتمييز المجحف بسبب  ويمثل النوبيون أقلية ِعرقية في مصر والسودان، وتعرضو 

، هجَّرت الحكومة المصرية قسًرا آالف النوبيين من قراهم في  1964قية واللغوية. ففي عام  ر هويتهم الثقافية والعِ 
جنوب مصر، من أجل بناء السد العالي بأسوان، الذي أدى إلى إغراق عدة قرى نوبية وإلى مزيد من نزوح  

قر النوبيون النازحون في عدة مناطق، وسافر كثيرون منهم إلى بلدان الخليج، ومنها المملكة السكان. واست
العربية السعودية، بحًثا عن العمل. وسعى النوبيون المتواجدون في الخارج إلى إنشاء جمعيات ثقافية واجتماعية  

ت النوبية تعمل بصورة عادية في  نوبية، من أجل الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم. وعلى مدى عقود، ظلت الجمعيا
 المملكة العربية السعودية، وانصب تركيزها على األنشطة الثقافية واالجتماعية بعيًدا عن السياسة. 

 
العقد األول من القرن الحالي، تزايدت مطالب النشطاء النوبيين بالعودة إلى أراضي أجدادهم  ومنذ مطلع 

ت  ، للمرة األولى، على تنفيذ  2014من الدستور المصري لعام  236المادة والتعويض عما حلَّ بهم. وقد نصَّ
للمناطق المهمَّشة، بما فيها النوبة، بمشاركة المجتمعات المحلية، من أجل الحفاظ على تراثها.  ةخطة تنمية شامل

س  جمعية نوبية لدعوة الرئي 40ائتالٌف يضم  2020وفي هذا الصدد، تشكَّل في الرياض في مطلع عام  
 من الدستور، والسماح للنوبيين بالعودة إلى موطنهم. 236المصري عبد الفتاح السيسي بااللتزام بالمادة  

 
ت الشرطة بعنف احتجاجهم    25، قبضت السلطات المصرية على  2017وفي عام   ناشًطا نوبًيا، بعد أن فضَّ

. وفيما بعد، ُأطلق سراحهم وُأسقطت جميع التهم  2017سبتمبر/أيلول   3السلمي في محافظة أسوان، يوم  
ووثَّقت منظمة العفو الدولية  ، قد ُتوفي في الحجز.جمال سرورالمنسوبة إليهم، وإن كان أحد النشطاء، وهو 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7397/2017/ar/
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استمرار مضايقة نشطاء نوبيين على أيدي قطاع األمن الوطني، بما في ذلك من خالل استدعائهم الستجوابهم  
 .  2021باإلكراه بدون أوامر قضائية في عام 

 
اعتُبرت عند تقييمها فادحة   فإن المحكمة الجزائية المتخصصة عادًة ما ُتجري محاكمات وباإلضافة إلى ذلك، 

سنة يعقبها المنع من السفر    34الجور، وتؤدي إلى إصدار أحكام قاسية، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدد بلغت 
  . لقمع المعارضينلمدة مماثلة، وصواًل إلى الحكم باإلعدام، كما دأبت السلطات على استخدامها كأداٍة  

 

ل المخاطبة لغة  اإلنجليزية  أو العربية  اللغةة: الُمفضَّ

 ويمكن أيًضا استخدام لغة بلدكم.
 

    2022ديسمبر/كانون األول  9 :قبلُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن 
 في حالة الرغبة في إرسال مناشدات بعد الموعد المحدد.  موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 
لة  األسماء الدكتور فرج هللا أحمد يوسف؛ جمال عبد هللا مصري؛ محمد   عادل إبراهيم فقير؛:  وصيغ اإلشارة الُمفضَّ

هاشم شاطر؛ علي جمعة علي بحر؛ صالح جمعة أحمد، عبد السالم جمعة علي بحر؛ عبد فتح هللا جمعة؛ سيد  
 المذكر(.)صيغ  هللا جمعة علي؛ وائل أحمد حسن إسحق

 
 / https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/4967/2021/ar رابط التحرك السابق:

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2020/02/saudi-arabia-specialized-criminal-court/

