
 

 عشرون سعودًیا حاول الّنظام السعودي تكمیم أفواههم
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 إیمان النفجان (یسار) ولجین الهذلول (یمین) محتجزتان منذ أیًار 2018 لدفاعهما عن حقوق المرأة.

 

واسعة حملًة السعودیة قادت العام. لهذا العشرین مجموعة قمة السعودیة العربیة المملكة              تستضیف
من وغیرهم والنشطاء للُكتّاب القانوني غیر والسجن اإلنسان لحقوق الجسیمة انتهاكاتها على              للتستُّر
شركاء جانب إلى أمریكا ِبن منظمة تنظم ،2020 الثاني\نوفمبر تشرین من 20 الـ               المعارضین.في
العشرین: لمجموعة المضادة القمة - األوسط والشرق وأوروبا المتحدة الوالیات أنحاء جمیع              من

 مواجهة "فرص للجمیع" في المملكة العربیة السعودیة" .

أمریكا ِبن قمة حضور خالل من المزید على تعرف أفواههم. تكمیم النظام حاول سعودًیا 20                 إلیك
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 1.عبد الرحمن السدحان

 المهنة: عامل في المجال اإلنساني

 الحالة: ُمخفى

 اعُتقل السدحان العامل مع الهالل األحمر من مكاتب المنّظمة في الریاض واحُتجز دون تهمة منذ
 آذار 2018. لم یتمكن السدحان من التواصل مع أسرته طوال عامین، رغم أن أفراد عائالت

 المحتجزین اآلخرین أفادوا بأنه ربما یكون قد  تعرض للتعذیب الشدید . اتصل السدحان بعائلته أخیرًا
ه إلیه تهمة رسمیة وبدون بمحاٍم كما لم ُیعَرض  في شباط 2020، لكنه ال یزال مسجوًنا دون أن توجَّ

 على أّي محكمة.

 2. عبدالعزیز الدخیل

 المهنة: كاتب

 الحالة: معتقل

من اثنین 2020مع نیسان في الدخیل العزیز عبد والكاتب السابق المالیة وزیر نائب               اعُتِقل
الحامد اهللا عبد الحقوقي والناشط السعودي المصلح وفاة على أسفهم عن أعربوا أن بعد                المفكرین،
رسمیة تهم أي عن السعودیة السلطات تفصح ولم مجهوًال، الدخیل وجوِد مكان یزال ال تویتر.                 عبر

 ضده  بحسب ما أفاد به نجله .
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 3. عقل الباهلي

 المهنة: كاتب/ صحفي

 الحالة: معتقل

الدخیل العزیز عبد جانب إلى ،2020 نیسان في اعتقل قد الباهلي عقل والصحفي الكاتب                كان
الحامد اهللا عبد الحقوقي والناشط السعودي المصلح وفاة على أسفهم عن أعربوا أن بعد آخر،                 ومفكر

 عبر تویتر. ال توجد معلومات أخرى عن مكان وجود الباهلي أو عن حالتهحتى هذه اللحظة.

 4. لجین الهذلول

 المهنة: ناشطة، ُمعلِّقة على شبكة اإلنترنت

 الحالة: محتجزة

تعرضت المرأة. حقوق عن لدفاعها 2018 أّیار منذ ومحتجزة المرأة حقوق مجال في ناشطة                هي
التغییر أجل من بحمالت بالقیام الهذلول اتهمت السجن. في والتعذیب المعاملة لسوء الهذلول               لجین
كورونا. جائحة بسبب معلقة ُمحاكَمُتها تزال ال لكن أخرى ُتَهٍم جانب إلى للمملكة واإلساءة                السیاسي
اعتقالها ظروف على احتجاجًا أولوذلك تشرین 27 الطعامفي عن الثاني إضرابها الهذلول              بدأت

 ومنعهامن اإلتصال بأسرتها.

 5. نوف عبد العزیز

 المهنة: ناشطة، صحفیة، ُمعلِّقةعلى شبكة اإلنترنت

 الحالة: محتجزة

The Arab Noonموقع في والكاتبة والمدّونة المرأة حقوق مجال في واحتجزتالناشطة             اعتقلت
قد نوف أن ورد المرأة. حقوق نشطاء ضد قمع حملة أكبر ضمن 2018 حزیران في                 النسوّي
في المحكمة جلسات ُأِجلت كما السجن. في وجودها الجنسیأثناء والتحرش للتعذیب             تعرضت

 قضیتهاوقضایا نساء أخریات بشكل متكرر.

 6. إیمان النفجان

 المهنة: ناشطة، صحفیة، ُمعلِّقة على اإلنترنت

 الحالة: قید المحاكمة

أنها المرأة.ورَد مناصرتهالحقوق بسبب 2018 أّیار في النفجان إیمان الصحفیة الكاتبة             احُتجزت
آذار في مؤقًتا عنها ُأفِرَج السجن. في وجودها المبرحأثناء والضرب الجنسي للتحرش              تعرضت
في النفجان إیمان كتبت قریبًا. محاكمتها احتمالیة مع منزلها في محتجزة تزال ال لكنها ،2019               

 الجاردیان وسي إن إن وفورین بولیسي ونیوزویك ومنظمة العفو الدولیة.

 

 7. جمال خاشقجي



 المهنة: صحفي، معّلق على اإلنترنت

 الحالة: اْغِتیَل

 انتقل الصحفي جمال خاشقجي إلى منفاُه االختیاري في أیلول 2017 إلى الوالیات المتحدة بعد أن
 كان قریًبا من العائلة المالكة السعودیة حیث كان كاتب عمود لصحیفة واشنطن بوست. تعرض

 جمال خاشقجي لعملیة قتل وحشیة في إسطنبول في تشرین أول 2018 بسبب حدیثه الصریح عن
 تدهور وضع حریة التعبیر في المملكة العربیة السعودیة. أظهر خبراء األمم المتحدة واألدلة أن قتله

 كان مع سبق اإلصرار وبأمر من ولي العهد السعودي. وتقاضي خطیبة خاشقجي السابقة خدیجة
 جنكیز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعوى مدنیة.

 8. ثمر المرزوقي

 المهنة: صحفي، معّلق على اإلنترنت

 الحالة: محتجز

 كاتب وصحفي لصحیفة عكاظ والعربي الجدید. ُاعتقل المرزوقي في نیسان 2019 من منزله مع
 زوجته الحامل، خدیجة الحربي، في عملیة واسعة استهدفت عددًا من األفراد الذین أعربوا عن

  دعمهم لحقوق المرأة في المملكة. وال یزال محتجزًا بدون تهمة.

 9. عصام الزامل

 المهنة: صحفي، معّلق على اإلنترنت، باحث، خبیر اقتصادي

 الحالة: مسجون

النفط شركة أرامكو، شركة النتقاده 2017 أیلول في المعروف االقتصادي الزامل عصام              اعتقل
عاًما 15 بالسجن الزامل على ُحكم قد وكان األسهم. سوق في المتضخم وتقییمها السعودیة،                الوطنیة

 في 7 تشرین أول 2020 بتهم تتعلق باإلرهاب.

 10. صالح الشیحي

 المهنة: صحفي

 الحالة: متوفى

الفساد مكافحة في معروف عمود كاتب وهو الشیحي، صالح على ُحكم ،2018 ثان كانون                في
السجن من سراحه ُأطِلَق الملكي". الدیوان "إهانة بتهمة سنوات خمس لمدة بالسجن              ومنتقدللحكومة،
إصابته أنها الكثیرون اعتقد لما تموزنتیجة 19 في وتوفي صحته اعتالل بسبب 2020 أیلول                في

 بفیروس كورونالكن سبب وفاته لم یؤكد بعد.

 11.مقبل الصقار

 المهنة: كاتب أدبي

 الحالة: محتجز



ُنِظمت التي 2019 نیسان حملة في المرأة، لحقوق بتأییده المعروف الروائي الصقار ، مقبل               اعُتقل
الحائر سجن في الصقار محتجزًا مقبل یزال ال السعودیة. العربیة المملكة في والصحفیین الُكّتاب               ضد

 بالریاض على ذمة المحاكمة دون السماح له بتعیین محاٍم.

 12. فهد الفهد

 المهنة: ناشط، معلق على اإلنترنت

 الحالة: مسجون

بتغریدات السعودیة اإللكترونیة الجرائم قوانین انتهاك بتهمة 2016 نیسان في الفهد فهد على               ُقِبَض
خمس لمدة بالسجن عقوبة حالًیا الفهد یقضي الحكومي. والفساد السعودي الجنائیة العدالة نظام               تنتقد

 سنوات.

 13. رائف بدوي

 المهنة: ناشط، كاتب، معّلق على اإلنترنت

 الحالة: مسجون

"اإلساءة بتهمة جلدة و1000 سنوات 10 لمدة بالسجن علیه وُحكم 2012 عام بدوي رائف                اعتقل
"اللیبرالیون موقع اإلنترنت"وهو شبكة على لیبرالي موقع و"تأسیس اإلسالمي"           للدین
الحالي اعتقاله ومكان جْلده بسبب حالته تفاقمت وقد سیئة الصحیة رائف حالة أن               السعودیون ".ورد

  مجهول.

 14. ولید أبو الخیر

 المهنة: ناشط، صحفي، معّلق على اإلنترنت

 الحالة: مسجون

للغایة فضفاضة تعریفات قدم جدید سعودٍي قانوٍن بموجب حوِكَم ناشط أول الخیر أبو ولید                كان
في سنوات 10 لمدة بالسجن الخیر أبو على ُحِكم الكالم. على القانون هذا ینطبق بحیث                 لإلرهاب،
بدوي رائف محامي الخیر أبو كان االعتذار. رفضِه بعد عاًما 15 إلى ُمددت 2014                حزیران

 ووجهت إلیه تهم مثل "عصیان  الحاكم والسعي لنزع والیته الشرعیة".

 15. مها الرفیدي القحطاني

 المهنة: صحفیة، كاتبة أدبیة، ُمَعلِّقة على اإلنترنت

 الحالة: محتجزة

االحتیاطي الحبس في واحتجزت 2019 أیلول في القحطاني مها منزل السعودیة السلطات              داهمت
لسوء وتعرضت االنفرادي الحبس في احتجزت فقد ورد، ما وبحسب الحین. ذلك منذ               التعسفي

 المعاملة.

 



 16. هتون الفاسي

 المهنة: ناشطة، صحفیة، باحثة

 الحالة: قید المحاكمة

.2018 حزیران 27 في المرأة لحقوق المناصرات ضد قمع حملة ضمن الفاسي هتون               اعتقلت
فیما المحاكمة تنتظر تزال ال ،2019 أّیار 2 في مؤقًتا الفاسي هتون سراح إطالق تم أنه حین                   وفي

 یتعلق بمناصرتها لحقوق المرأة.

 17. نسیمة السادة

 المهنة: ناشطة، صحفیة، معلق على اإلنترنت

 الحالة: محتجزة

2018 آب شهر أواخر في الجنسین بین التمییز مكافحة في عملها على ردًا السادة نسیمة                 اعتقلت
رهن السادة نسیمة تزال وال المملكة. في المرأة لحقوق المناصرات ضد اعتقال حملة أكبر                ضمن

 االعتقال حتى یومنا هذا.

 

 18. بدر اإلبراهیم

 المهنة: صحفي، كاتب أدبي، باحث

 الحالة: محتجز

من مجموعة ضمن من األمریكیة، الجنسیة یحمل سعودي مواطن وهو اإلبراهیم، بدر              كان
اإلبراهیم كتابات أن بدا .2019 نیسان في تهمة دون اعُتقلوا اإلنترنت عبر والمعلقین               الصحفیین
السیاسي. لإلسالم ومعارض العربیة القومیة عن قوي مدافع أنه حیث السعودي النظام تهدد               السیاسیة

 اإلبراهیم عالُم أوبئة ومؤلف كتاب عن النشاط الشیعي.

 19. خدیجة الحربي

 المهنة: كاتبة أدبیة

 الحالة: محتجزة

في للمعارضة قمع حملة ضمن من منزلها ودوهم الحربي، خدیجة النسویة الكاتبة على القبض                القي
مع التواصل من وتكراًرا مراًرا ُحرمت وقد تهمة دون محتجزة الحربي تزال وال .2019                نیسان

 محام. وبحسب ما ورد،كانت  الحربي في مراحل متأخرة من الحمل وقت إلقاء القبض علیها.

 20. أیمن الدریس

 المهنة: معّلق على اإلنترنت، مترجم



 الحالة: محتجز

غیر بتهم 2019 نیسان في المتحدة الوالیات في تعلیمه تلقى الذي الدریس على القبض                القي
عن أعربوا اإلنترنت عبر ومعلقین وصحفیین ُكتّاب طالت اعتقاالت موجة من كجزء              معروفة
- الشهري ملك زوجته تستمر بینما السجن، في محتجزًا الدریس یزال وال المرأة. لحقوق                دعمهم

 التي فرت إلى الوالیات المتحدة - في المطالبة باإلفراج عنه.

 


