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ؿَاشتباؾَالمممكةَمعَأزماتَالجوارَاإلقميميَعنصرَتأثيرَسمبيَعمىَوضعيةَحقوؽَاإلنسافَفيَالبالدَث َمَ  
خالؿَالفترةَالتيَيغطيياَالتقرير،َحيثَتزايدتَحدةَالسياساتَاألمنيةَبغرضَمواجيةَالتيديداتَاإلرىابيةَفيَالداخؿَ

ابعَالمذىبيَفيَمناطؽَالجوار،َماَحدَمفَاإلحساسَباآلثارَاإليجابيةَالجزئيةَلبعضَوالحروبَالتيَغمبَعميياَالط
َاإلصالحاتَالداخميةَالتيَالَتزاؿَتتسـَبالبطءَالشديد.

َ
َالعامي َخالؿ َالمممكة َاتخذتيا َالتي َاإليجابية َالخطوات َبيف َتقميص5102ََو5102ََفومف َإلى التوجو

ونزعَصالحياتياَفيَالتوقيؼََ،ؿَإحدىَأخطرَظاىراتَ"السمطةَالدينية"صالحياتَ"ىيئةَاألمرَبالمعروؼ"َالتيَتشك
َبالتصويتَوالترشحَفيَاالنتخاباتَ َفيَتاريخيا َمرة َألوؿ َالسماحَليا َمفَخالؿ َالمرأة َوتعزيزَحضور والمالحقة،

اءَفيَمجمسَ،َوزيادةَعددَالنسالبمدية،َوتعييفَسبعَسيداتَفيَتشكيمةَ"ىيئةَحقوؽَاإلنساف"َذاتَالطبيعةَالحكومية
َ.5102قبؿَنياية01ََإلى02ََالشورىَمفَ
َ
َالعشراتَمفَالمدنييفَوالعسكرييفََ صابة َلميمفَمقتؿَوا  َالمحاذية وفيَالمقابؿَشيدتَمناطؽَجنوبَالبالد

صالح"َلالنتقاـَمفَدعـَالمممكةَلمحكومةَاالنتقاليةََ–الذيفَتعرضواَألعماؿَالقصؼَالتيَشنتياَميميشياتَ"الحوثيَ
َالمتزايدَبالصواريخَالباليستيةَ"أرضَاليمنية،َ أرض"ََ–وبقيتَتمؾَالمناطؽَموضعَتيديدَشبوَدائـَنتيجةَاستيدافيا

َشديدةَالتدمير،َماَأدىَإلىَنزوحَقسـَكبيرَمفَالسكافَمفَالمناطؽَاألكثرَعرضةَلمخطر.
َ

َمشاركتيَ َخالؿ َالمدنييف َالمئاتَمف َقتؿ َتورطتَفي َقد َالمممكة َأف َالتحالؼَوتذىبَالتقديراتَإلى َفي ا
َ َنحو َالمصادر َحيثَتسجؿ َاالنتقالية، َلمحكومة َفيَمارس/آذار52ََالعربيَالداعـ َالمسمح َالنزاع َبداية َمف حادثًا

غارةَقدَنالتَمفَالقبائؿ01ََشخصَمفَالمدنييفَنتيجةَالغاراتَالجوية،َوأفَنحو0211ََسقطَخاللياَنحو5102ََ
َالحميفةَلممممكةَنتيجةَاألخطاءَفيَاالستيداؼ.

َ
َوىماَ َالتقرير، َالتيَيغطييا َالفترة َخالؿ َدولية َالدعواتَلتحقيقاتَومحاسبة َخاصة وأثارتَحادثتافَبصفة

أشخاصَمفَالمدنييف،َوسرادؽ011ََالتيَراحَخاللياَنحو5102ََحادثةَسوؽَالخميسَفيَحجةَفيَمارس/آذارَ
َبينيـَشخص041ًََالتيَراحَضحيتياَنحو5102ََالعزاءَفيَصنعاءَفيَأكتوبر/تشريفَأوؿَ عمىَاألقؿَمف011ََا

َالمدنييف.
َ

كماَشكؿَقانوفَ"تطبيؽَالعدالةَضدَرعاةَاإلرىاب"َأزمةَكبرىَفيَالعالقاتَاألمريكيةَالسعوديةَذاتَالطبيعةَ
الخاصةَوالتاريخية،َفقدَم ث ؿَأحدَأىـَالمخاطرَعمىَمبدأيَالمساواةَوالحصانةَالسياديةَلمدوؿ،َوىماَمبدآفَحاكمافَ

َلية.لمعالقاتَالدَو
َ

َأتىَفيَسياؽَمطالباتَبمعاقبةَ َلكنو َالتحديد، َأفَالقانوفَاألمريكيَالَيخاطبَالسعوديةَعمىَوجو ورغـ
َ.5110سبتمبر00َََىجماتَإرىابًياَاعتدواَعمىَنيويورؾَفي03َمفَمواطنيياَضمف02ََالمممكةَالنخراطَ

تحقيؽَاألمريكيةَالتيَشاعَخالؿَوقدَصدرَالقانوفَبالرغـَمفَالكشؼَعفَاألجزاءَالسريةَفيَتقريرَلجنةَال
َوثبتَأ َتورطَمسئوليفَسعودييفَفيَاألحداث، َأنيا َالسنواتَالسابقة َفَتمؾَالشائعةَغيرَصحيحةَكمًيا، صدرَكما

َ.بصورةَغيرَجديةَرغـَاعتراضَالرئيسَاألمريكيَ"بارؾَأوباما"َعمىَالقانوفَالقانوف



َمف َالسعودية َيستيدؼَمنع َالقانوف َأف َالمراقبوف َلدىَالوالياتََويعتبر َالموجودة التصرؼَفيَاستثماراتيا
َ َأقاربَضحايا َيقدميا َبموجبَدعاويَقضائية َلعشراتَالسنيف َمف00ََالمتحدة َالمممكة َيمنع َنحو َعمى سبتمبر،
مفَاالستفادةَمنياَالمممكةَرمتَالتيَحَ َوربيةَغاالستمرارَفيَجيودىاَلسحبَاالستثماراتَالسعوديةَالمقيدةَفيَالدوؿَال

َعقودَالماضية.طواؿَال
َ

ويشكؿَالقانوفَمخاطرَحقيقيةَعمىَاالستقرارَالدولي،َحيثَمفَشأفَقياـَأكبرَدولةَفيَالعالـَبإرساءَسابقةَ
َقانونيةَتسمحَلكؿَدولةَبأفَتتخذَإجراءاتَلمنيؿَمفَأفرادَوممتمكاتَدوؿَأخرىَفيَأراضييا.

َ
َالتقريرَواصمتَالسمطاتَالتوسعَفي تنفيذَعقوباتَاإلعداـَبحؽَالمدانيف،َوبمغََوخالؿَالفترةَالتيَيتناوليا

َ َبحقيـ َن فذتَعقوباتَاإلعداـ َمف 021ََعدد َعاـ َخالؿ َفي5102َشخًصا َالتأثير َشديدة َدولية َوتفجرتَأزمة ،
َشخًصاَمفَالمدانيفَبتيـَاإلرىاب.41َبعدَإعالفَالمممكةَتنفيذَعقوبةَاإلعداـَبحؽ5102ََيناير/كانوفَثافَ

َ
َأبعاًداَ َكؿَمفََواتخذتَاألزمة َوالصراعَالذيَتقوده َبالصراعَالمذىبيَالسنيَالشيعيَفيَالمنطقة مرتبطة

يراف،َحيثَارتكزتَاالىتماماتَعمىَإعداـَرجؿَالديفَالشيعيَ"نمرَالنمر"َوثالثةَآخريفَمفَالسعودييفَ السعوديةَوا 
الثالثةَواألربعوفَاآلخروفَاالىتماـَالشيعةَنظًراَلردودَالفعؿَاإليرانيةَواإلقميميةَعمىَىذاَاإلجراء،َولـَينؿَاألشخاصَ

َالمناسب،َوجميعيـَأديفَبتيـَاالنتماءَلتنظيـَ"القاعدة"َاإلرىابي.
 

،َمنوىةَبأفَالمممكةَتتوسعَفيَاستخداـ41َوقدَأدانتَالمنظمةَالعربيةَلحقوؽَاإلنسافَفيَحينياَإعداـَالػ
َوتطبيقيا َاإلعداـ َبإَعقوبة َومنوىة َالدولية، َلممعايير َبالمخالفة 021ََعداـ َالعاـ َخالؿ ََو5102شخًصا َعدـَ، بأف

محقوؽَالمدنيةَوالسياسيةَالَيبريءَذمتياَبشأفَااللتزاـَالدوليَالقطعيَبالحدَمفَلانضماـَالمممكةَإلىَالعيدَالدوليَ
ماَاستخداـَالعقوبةَوقصرىاَعمىَالجرائـَاألشدَغمظة،َواالتجاهَإلىَااللتزاـَبالتعميؽَأوَالتنفيذَفيَأضيؽَالحدود،َك

َالمحاكمات َالذيَالَيمبيَاعتباراتَعدالة َالمحاكـ َأداء َمف َإلىَقمقيا َوحذرتَمفَأفََأشارتَالمنظمة وشروطيا،
َالحرمافَمفَالحياةَالَيشكؿَرادًعاَوالَيمبيَاعتباراتَاألمف.

َ
َ َخالؿ َتفاعمتَالمنظمة 5102َََالعاـكما َعاـ َربيع َ"أشرؼ5102ََوحتى َالفمسطيني َالشاعر َقضية مع

َالم َ"األمرَسمماف" َىيئة َقياديي َأحد َبو َتقدـ َبسببَبالغ َوالمالحقة َلالحتجاز َعرضة َكاف َالذي َالمممكة، َفي قيـ
َت،َوكان5112عاـَالبتيمةَ"سبَالذاتَاإلليية"َفيَأحدَدواويفَالشعرَالتيَأصدرىاَفي5100ََعاـَالبالمعروؼ"َفيَ

َعمَ"سمماف"المحكمةَقدَقضتَبمعاقبةَ ىَالعقوبة،َوشددتَالمحكمةَاالستئنافيةَبالسجفَوالجمد،َوقدَطعفَ"سمماف"
َالعقوبةَبحقوَإلىَاإلعداـ.

َ
وقدَوجيتَالمنظمةَمذكرةَإلىَالممؾَومناشداتَمنفردةَوأخرىَمشتركةَمعَمؤسساتَحقوقيةَلوقؼَالعقوبةَ

عادةَالنظر،َخاصةَأفَالمحكمةَقدَسبؽَأفَقامتَبماَيَ  لمحاكـَسمىَ"االستتابة"َوفًقاَلألحكاـَالشرعيةَالتيَتنيضَاوا 
بتفسيرىاَوتتفاوتَمفَقاضَإلىَآخرَفيَغيبةَالنصوصَالقانونية،َوقدَأكدَ"سمماف"َعمىَإسالموَوتدينو،َكماَأكدتَ
َفيَفبراير/شباطَ َخفضيا َتـ َقد َالعقوبة َبأف َوعممتَالمنظمة َالطاعفَبطعنو، َأفَيضار َجواز َعمىَعدـ المنظمة

جيودىاَفيَالتدخؿَلضماف5102ََنظمةَمنذَمارس/آذارَبحؽَ"سمماف"َإلىَالسجفَلثمانيَسنوات،َوتتابعَالم5102َ
َاإلفراجَعفَ"سمماف".



وعمىَصعيدَثالثَشيدتَالمممكةَوقوعَبعضَالتفجيراتَاإلرىابيةَالتيَأدتَإلىَسقوطَقتمىَوجرحى،َومفَ
َومدينةَالقطيؼَشرًقا َكؿَمفَالمدينةَالمنورةَغرًبا َالتفجيرافَالمتتاليافَالمذافَشيدتيما فيَمطمعَيوليو/تموزََأبرزىا

َأفَحادثَالمدينة5102َ َخاصة َاإلرىابيَبالمسئوليةَعفَكالَالتفجيريف، َ"داعش" َواتجيتَاالتياماتَإلىَتنظيـ ،
َالنبويَالشريؼ،َبينماَوقعَالثانيَفيَمناطؽَاألقميةَالشيعيةَشرؽَالبالد،َوترافؽَ المنورةَوقعَعمىَبعدَأمتارَمفَالحـر

َلمساجدَالشيعيةَفيَالكويتَوالعراؽ.معَسمسمةَتفجيراتَاستيدفتَا
َ
أعماؿَعنؼَواحتجاجاتَمتنوعةَبدايةََ-وخاصةَمدينةَالقطيؼَومحيطيا-َشيدتَمناطؽَشرؽَالبالدَكذلؾَ

عقبَاإلعالفَعفَإعداـَرجؿَالديفَالشيعيَ"نمرَالنمر"،َوأشارتَالمصادرَإلىَمقتؿ5102ََمفَيناير/كانوفَثافَ
صابتيـ َوا  َالشرطة َرجاؿ َمف َوقوعََخالؿَعدد َعقب َأمنية َكثافات َشيدت َالتي َالمنطقة َفي َالدوريات استيداؼ

َاالحتجاجات.
َ

عمميةَإرىابية041ََوتشيرَمصادرَسعوديةَنقاًلَعفَجياتَرسميةَإلىَأفَالمممكةَتمكنتَمفَإحباطَنحوََ
عاـَالنظامًياَخالؿََمواطًناَوجندًيا50َ،َمنوىةَبتراجعَالخسائرَالبشريةَلمجرائـَاإلرىابيةَإلىَفقط5102َعاـَالخالؿَ
،َونسبتَالمصادرَأفَالعممياتَالتيَخططَلتنفيذىاَتنظيـَ"داعش"َاإلرىابيَىيَاألكبرَعدًدا،َغيرَأفَاألكثر5102َ

فداحةَكافَبواسطةَماَيعرؼَبخميةَ"القطيؼ"َالتيَباتتَتستيدؼَمناطؽَعدةَفيَالمممكة،َبماَفيَذلؾَجرائـَسطوَ
َداؼَمالعبَكرةَقدـَخالؿَأحداثَرياضيةَكبرىَومقاىيَمزدحمة.مسمحَواختطاؼَوتعذيب،َومحاولةَاستي

َ
عمىَأساسَالشبيةَفيَالعالقةَمعَالتنظيماتََوشكمتَظاىراتَاالستمرارَفيَتوقيؼَاألشخاصَواحتجازىـَ

َالَسيم َالنتياؾَحقوؽَالمحتجزيف، َرئيسًا َالتنظيماتَالمواليةَإليرافَمصدًرا َأو َالضماناتَاإلرىابية َفيَظؿَغيبة ا
وتأخرَعرضيـَعمىَالقضاء،ََ،َوتكاثرَمزاعـَتعرضيـَلمتعذيبَخالؿَالتحقيقاتَوسوءَالمعاممةَفيَاالحتجازانونيةالق

َفضاًلَعفَتأخرَالبتَفيَقضاياىـَلسنواتَعديدة.َ
َ

وتفتقدَجيودَالمممكةَفيَمجاؿَمالحقةَاإلرىابَلمشفافية،َحيثَتتضاربَالتقديراتَحوؿَأعدادَالمحتجزيفََ
َتشيرَبعضَالمصادرَإلىَاحتجازََبشبيةَاإلرىاب، 4َ،َتشيرَبعضَالمصادرَغيرَالمدققةَأفَنحوَالمئاتفبينما

َضوفَعمىَمحاكـَ"اإلرىاب".ََوآالؼَمعَر
َ

َوتضمفََ َيطوؿَلسنوات، َقد َأفَالتحقيؽَمعيـ َلممتيميفَالذيفَجرتَتبرئتيـ َبعضَالنماذجَالموثقة وتؤكد
َالتحقيقاتَوس َاتياماتَبالتعذيبَخالؿ َمنيا َضماناتَلتوافرَالعديد َوغيابَأية َاالحتجاز، َفي َمقصود َمعاممة وء

َعفَأفَالمحاكماتَقدَ َفضاًل َالتواصؿَمعَمحامييـ، َوصعوبة َوذوييـ، َالقضايا االتصاؿَبيفَالمحتجزيفَفيَىذه
َمعَ َمالي َالتفاؽ َالتوصؿ َالسمطاتَإلى َالحاالتَلجوء َوبينتَإحدى َثالثَسنوات، َإلى َأشير َستة َبيف تستغرؽ

َفَتثبتَتبرئتيـَمفَتيـَاإلرىابَيتضمفَتنازليـَعفَإقامةَالدعاوىَالقانونية.الضحاياَالذي
 

ومفَتمؾَالحاالتَالموثقةَحالةَالسيدَ"حمدَأبوَالنيؿ"َسودانيَالجنسيةَالذيَكافَيتنقؿَبيفَبمدافَالخميجََ
،َالسعوديةَالمطاراتوبمدافَعربيةَأخرىَفيَأنشطةَتجاريةَمتنوعة،َوألقيَالقبضَعميوَبناءَعمىَاالشتباهَفيَأحدَ

َخالؿَ َشكوىَمنو َوتمقتَالمنظمة َساحتو، َسعودية َبرأتَمحكمة َوقد َلنحوَتسعَسنوات، َاالحتجاز عاـَالوبقيَقيد
َتضمنتوَشكواهَمفَسنواتَاالحتجازَوضماف5102َ َبالتحقيؽَفيما ،َوطالبتَالسمطاتَالسعوديةَفيَمذكرةَرسمية

5102َعاـَالتعرضَليا،َوقدَتمقتَالمنظمةَرًداَرسمًياَفيَمطمعََمساءلةَالمتورطيفَفيَتعذيبوَوجبرَاألضرارَالتي



َموثًقا َاتفاًقا َوالسمطاتََيتضمف َالشاكي َتعويضَماليَلبيف َعمى َوحصولو َتعرضَليا َالتي َلألضرار َودية تسوية
َوتنازلوَعفَإقامةَدعاوىَقانونيةَعماَتعرضَلو.

َ
إلىَشروطَالمحاكمةَالعادلة،َفمفَناحيةَتجتيدََويفتحَىذاَالممؼَمجدًداَبواعثَالقمؽَبشأفَافتقارَالمممكةَ

َالعقوباتَالجزائيةَ َتقنيف َالعزوؼَعف َفي َالمممكة َاستمرار َفيَظؿ َاإلسالمية َالشريعة َأحكاـ َتطبيؽ َفي المحاكـ
َالصادرَبحؽَالمتيميفَالحصوؿَعمىَموافقةَوزيرَ َثانيةَيتطمبَالطعفَعمىَالحكـ َومفَناحية بنصوصَمكتوبة،

ََوالعدؿَبصفتوَرئيسَ َوالتشريعية، َعدـَدوفَتبنيَلمجمسَالقضاءَاألعمىَفيَتداخؿَبيفَالسمطتيفَالتنفيذية قاعدة
َجوازَأفَيضارَالطاعفَبطعنو.

َ
ثـَالحًقا5112ََعاـَالوبينماَجرىَنقؿَتبعيةَمجمسَالقضاءَاألعمىَبدايةَمفَوزيرَالداخميةَإلىَالممؾَفيََ

َال َاالدعاء َىيئة َتبعية َفالَتزاؿ َالعدؿ، َالتحقيقاتَإلىَوزير َعف َالمسئولة َالييئة َيفقد َعمىَنحو َالداخمية َلوزارة عاـ
َاالستقالليةَالواجبة.

 
َاالجتماعيَ َالتواصؿ َمواقع َعمى َالمدونيف َمف َالعديد َتمتَمالحقة َالتقرير َيغطييا َالتي َالفترة -َوخالؿ

َ"تويتر" َالتغريداتَالقصيرة َموقع حالتيـَ-وخاصة ََوا  َبآرائيـ َتتعمؽ َبتيـ َالمحاكمة َالعامةإلى َالشئوف والقضاياََفي
َ َوبعضَاآلراء َالمحاكمة،عالسياسية َاألشخاصَقيد َمف َالعديد َاحتجاز َويجري َاالجتياداتَالدينية، َأبرزََف ومف

رجحَأنوَمتيـَبػ"تبريرَاإلرىاب"َبسببَتغريداتوَاحتجازَالكاتبَ"إبراىيـَالسكراف"َالذيَيَ 5102َعاـَالالحاالتَخالؿَ
يياَأفَالسياساتَالمتبعةَتساعدَفيَتأجيجَاإلرىاب،َرغـَجيودهَالمتعددةَفيَتفنيدَاآلراءَعمىَ"تويتر"َالتيَاعتبرَف

َوالتفسيراتَالتيَتتبناىاَتنظيماتَإرىابيةَكأساسَلجذبَالشبابَوتجنيدىـ.
َ

االنتخاباتَالبمديةَلممرةَالثالثة5102ََديسمبر/كانوفَأوؿ05ََجرتَفيََ،وعمىَصعيدَالحؽَفيَالمشاركةَ
،َوشاركتَالمرأةَالسعوديةَلممرةَاألولىَتصويًتاَوترشيًحاَتمبيةَلموعودَالتيَقطعياَالممؾ5112َعاـَالةَمنذَفيَالسعودي

َالراحؿَ"عبدَاهللَبفَعبدَالعزيز"َوأقرىاَالممؾَ"سممافَبفَعبدَالعزيز".
َ

ََ َمميوفَو001َوسجمتَنحو َإجماليَنحو َالناخبيفَمف َأسماءىفَفيَقوائـ َسعودية َألؼ021َألؼَامرأة
مقعد5011ََمرشًحاَيتنافسوفَعمى2301ََسيدةَفيَاالنتخاباتَمفَبيف311ََناخبَمسجميفَفيَالمممكة،َوترشحتَ

َمقعًدا.0121َمقعًدا،َفيماَيعيفَالممؾ0021ََيمثموفَثمثيَمقاعدَالبمدياتَالبالغةَ
َ

ضعيًفاَلمغايةَأتاحَسيدةَبمقاعدَفيَمجالسَالبمدياتَفيَاالنتخاباتَالتيَشيدتَإقبااًلَعاًما04ََوقدَفازتََ
َوجودَحضورَنسبيَممموسَلمناخباتَالنساء.

َ
وكافَالممؾَالراحؿَ"عبدَاهللَبفَعبدَالعزيز"َقدَعيفَثالثيفَسيدةَفيَمجمسَالشورىَالذيَيفترضَأفَيماثؿََ

َالتشريعية َالسمطة َيمارسَمياـ َانتخابَبرلماف َالعزوؼَعف َالمممكة َتواصؿ َبينما َاستشارية، َبرلمانية َغرفة َ،دور
َ.سيدة01َإلى5102ََولكنياَعززتَمقاعدَالنساءَفيَديسمبر/كانوفَأوؿَ

*َََ*َََ*َ
 


