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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  

يتلا ري يغتلا حاير مامأ ةنصحتم تاطلسلا تدبو ،روهدتلا يف ةكلمملا يف ناسنإلاقوقح  ةلاح ترمتسا 
عمق يف  ةمراصتاءارجإو ريبادت تاطلسلا تنبتو . 2011ماع لالخ ةيبرعلا ةقطنملا تحاتجا 

ضرعتو ،ةيروتسد ةيكلم سيسأتو  ،ةيطارقميد تاحالصإب ةبلاطملل تقلطنايتلا  ةيملسلاتارهاظتلا 
 ىتح تاءارجإلا هذه تدتماو ،يملسلا رهاظتلل مهتسرامم ببسب لاقتعالا وأةقحالملل صاخشألا تائم 

تاطلسلا تلصاوو . مهدلب يف ةيراجلا حباذملاب ًاديدنت اهؤانبأ رهاظت يتلا ةيروسلا ةيلاجلا نم دارفأىلإ 
تامكاحملا وأ بيذعتلا وأ يفسعتلا لاقتعالا ربع ءاوس  ،ناسنإلا قوقح يعفادمو حالصإلا ةاعد عمق

هاجتو  ،يأرلا يف اهيفلاخم هاجت حماستلا مدع نم ربكأ ًاردق تاطلسلا ترهظأ امك ،ةلداعلا ريغ
. مالعإلا طئاسو ربع راثت يتلا تاداقتنالا ةديازتم تارتوتل  اردصم ةعيشلا دض يجهنملا زييمتلا لظو
تاكابتشا عوقو دح ىلإ  ماعلا ةياهن برق تلصو ،ةعيشلا نم ةيبلغأ اهنطقي يتلا ةيقرشلا ةقطنملا يف

يف ةعيشلا نم نيطرخنمللو ةيعيشلا زومرلل يفسعتلا لاقتعالا ببسب ،نمألا تاوقو ناكسلا نيب ةفينع 
  .مهسفنأ ميلستل مهيوذ ىلع طغضلل نئاهرك براقألا مادختساىلع ةوالع  ،ةيملسلا تاجاجتحالا

دقف كلذ نم سكعلا ىلع لب ةلالد اذ ًايباجيإ ًاروطت ناسنإلاقوقحل ةيداعملا ةيعيرشتل ا ةئيبلا دهشت مل  ،
ةيعيرشتلا صوصنلا تدبو،ريبعتلا تايرح ىلع دويقلا نم ديزم ضرف ىلإ  ةيعيرشتلا تاروطتلا تهجتا
يف  ناسنإلا قوقح ةيعضو ىلع ربكأ ًاديدهت لكشت ،باهرإلا ةحفاكم ىوعدب ؛اهدادعإ يرجي يتلا
  .دالبلا

نم كلذو ،ةقطنملا يف  دادبتسالامظن ةدناسم يف ةكلمملل يميلقإلا رودلا عيسوت  2011ماع دهش امك 
يف  ةيدوعسلاتاوقلل ةلاعفلا ةكراشملا لالخ نمو ،يلع نب نيدباعلا نيز يسنوتلا ةيغاطلا نيمأت لالخ 

  .نيرحبلا بعش ةضافتناعمق 
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سلاجملل  باختنالاوحيشرتلا يف ءاسنلا قحب رارقإلل ةك لمملا يعس يدوعسلا لجسلا ةماتق نم ففخي الو
تاوضع ءاسنلا حبصت نأل  ةيمسرلااياونلا نع نالعإلا وأ ،ًالبقتسم يرجتس يتلا  تاباختنالايف ةيدلبلا 

نودب رفس زاوج ىلع لوصحلا مدع كلذ يف امب ،ةيروكذلا ةياصولا ترمتسا املاط ،ىروشلا سلجمب 
 !!!روكذلانم اهيلع ءايصوألا ةقفاوم 

 

  :يعيرشتلا ديعصلا يلع ةيبلس تاروطت 

تاطلسلا تعفد   باهرإلا ةحفاكم ىوعد تحتف ؛ةيعمقلا تاعيرشتلا نم ديزملا ينبتب تاطلسلا تماق
 - هرارقإ لاح–نوناقلا عورشم لفكيو  1"هليومتو باهرإلا مئارجل يئازجلا ماظنلا"نوناق عورشمب 

تانامض يأ نود وأ  ةمهت نود ماع نم رثكأىلإ  لصت دق ةليوطتارتفل صاخشألا فيقوت تاطلسلل 
يضقي ثيح ،مكحلا ز ومرل نيدقانلاو نيضراعملاب ليكنتلل ًالاجم صوصنلا حيتتو ،نيلقتعملل ةينوناق

اذه عورشم ىنبتي امك .دهعلا يلو وأ كلملا ةهازن يف ككشي نم ىلع تاونس رشعنجسلا ةبوقعب 
ةلودلا ةعمسل ةءاسإلا وأ رطخلل ةينطولا ةدحولا ضيرعتك ةيباهرإلا مئارجلل ًاضافضف ًافيرعت نوناقلا  ،

ةبقاعمو ةاضاقمو ةقحالم يف ًانوناق ةطبضنملا ريغ تاريبعتلا هذه ليوأتب حمسي امم ،اهتناكمو 
عباطلا تاذ تاجاجتحالا وأ ًايملس ءارآلا نع ريبعتلا ةيرح ميمص يف جردنت دق  ،ٍلاعفأ ىلع صاخشألا
   2.يملسلا

                                                           
1 :، راجعالقانون مشروع  المتعلق بنص األمنیةالشئون   ةتقریر لجنو لالطالع على نص مشروع القانون -   

h p: //www. amn esty. or g/si tes/imp act.amn esty. or g/files/PUBL I C/Saudi %20 an - terror.pdf    

h p: //www. amn esty. or g/si tes/imp act.amn esty. or g/files/PUBL I C/Dra %20P enal %20L aw%20 f or%20T er r ori sm%20 C r i mes%20a n   
d%20Financing%20of%20Terrorism%20%28full%20copy%29.pdf 

2   :2011یولیو  22، الدولیةالعفو  ةلخنق االحتجاج السلمي، منظم أداةالسعودي المقترح  اإلرھاب ةقانون مكافح - 

h p: //www. amn esty. or g/ar /news -and- updat es/pr opos ed- saudi -ar abi an- an -terr or- l aw- wou l d-s trangl e-peaceful- protest -2011-   
07-22 
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اذه يف ًاقباس ةددحملا دويقلا نم فعاضي  3تاعوبطملا نوناق ليدعتب يكلم موسرم ردص وياميف 
راكفألا  وأءارآلا ةرصاحمو ،دقنلا نم ةينيدلا زومرلا ةيامح ساسألاب فدهتست تاليدعتلا تدبو . نوناقلا
وأ  ،ةعيرشلا فلاخت داوم يأ رشن تاليدعتلا رظحت ثيح ،ةعيرشلل ةيمسرلا ةيهقفلاتاريسفتلا سمت  يتلا
، تارعنلا ةراثإىلإ  يدؤت ت وأمارجإلاىلع عجشت  وأ ةيفئاطلا اهماظن وأ دالبلا نمأب لالخإلا ىلإ  وعد، 

، ءاضعأ وأ ،ةكلمملل ماعلا يتفملل ةناهإلا ببست وأ  ،ةعمسلاب رضت داوم وأ قئاثو يأ رشن عنمت امك ماعلا
وأ تاقيقحتلا عئاقو رشن ًاضيأ  تاليدعتلا رظحت امك. اهيفظومو ةلودلا لاجرو ءاملعلا رابك ةئيه
ةعوبطم يأ فقو وبحس قح  مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو حنمتو، نذإ ىلع لوصحلا نود نم تامكاحملا
  .اهرشن روظحملا رومألا نم ًايأ تنمضت اذإ ،ضيوعت نود نم

يف ةباتكلا  نم عنملاو ،ةيلاملا تامارغلا لمشت ،نيفلاخملا ىلع تابوقع ضرف تاليدعتلا زيجت امك
،  ةفلاخملافحصلا ةبقاعم زوج تو. يئاضفلا ثبلا جمارب يف روهظلان م عنملا وأ تاعوبطملاو فحصلا

،  قالغإلاب بجح  وأقالغإ ةيحالص  مالعإلا ريزول تاليدعتلا حيتت امنيبءارزولا سلجم سيئر ةقفاومب
  .4ةفلاخملا ةينورتكلإلا فحصلاو عقاوملا

                                                           
3 ھـ ،تعدیل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، الموقع الملكي السعودي- ملكي  أمر: لالطالع على نصوص تعدیالت قانون المطبوعات، انظر  25/5/1432   )

)سمي سعوديمصدر ر  

h p: //www. ksaki ng. com/ news .php?ac on=s how&i d =273   

4 - Royal decree issued to amend Saudi media law، Arab reform ini a ve  ، 1 may 2011. 

h p: //www. arab- ref or m. net /spi p. php?ar cle4750   

  :2011بریل أ 30العاھل السعودي یعدل قانون المطبوعات، بي بي سي، -

h p: //www. bbc. co. uk/ar abi c/mu l  med i a/2011/04/110430_saudi _pr ess . shtml    

  السعودیة واإلعالم الثقافة ةوزار لكتروني،للنشر اإل التنفیذیة الالئحة

h p: //www. inf o. gov. sa/E- Ser vi cesForm/ el ectroni cPubl ishi ng. aspx  
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ىمسي ام ربع ةينورتكلإلامالعإلا لئاسو ىلع دويقلا نم ًاديزم  ةيدوعسلاتاطلسلا تضرف امك    ،
طارتشاب كلذو . يلاحلا ماعلا علطم يف تدمتعايتلاو ،ينورتكل إلا رشنلا ةطشنأميظنتل ةيذيفنتلا ةحئاللا 

هذه بجومبو . ةفاقثلاو مالعإلا ةرازو ىدل ةينورتكلإلا عقاوملاو تانودملا عيمج ىلع ليجستلا ةرورض
، إلا ربع رشني نم لك ىلع نيعتي ةديدجلا ةحئاللا تايدتنملا يف تاقيلعتلاب ةكراشملا كلذ يف امب ،تنرتن
  .تاونس ثالث ةدمل ًاحلاص نوكي صيخرت ىلع لوصحلا ،ةريصقلا لئاسرلا ةباتك ىتحو لب

هرمع لقي الأو ،ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ ،ينورتكلإلا رشنلل صيخرتلا بلط مدقم يف ةحئاللا طرتشتو 
نأ بجيو .اهلداعي ام وأ ةماعلا ةيوناثلا نع لقي ال لهؤم ىلع ًالصاح نوكي نأو ،ةنس نيرشع نع

، مزلتو . صيخرتلا بلاطل ددحم يديرب ناونع دوجو بناجىلإ  كولسلاو ريسلا نسحب اضيأ عتمتي
ةمارغ ًاضيأ ةحئاللا ضرفتو ،ةرازولا هيلع قفاوت  ،ريرحت سيئر ديدحتب ،ةينورتكلإلا فحصلا ةحئاللا

 فلأ 26 وحن يأ(يدوعس لاير  فلأ 100اهتميق صيخرت ىلع لصاح ريغ نودم لك ىلع ةيلام 
زيجتو )رالود   5.يئاهن لكشب هتنودم رظح اضيأ، 

 

 

 

 

 

  

                                                           
   11/1/2011- بي بي سي  - لكتروني والمدوناتلسعودیة تفرض قیودا على النشر اإلا - 5

lsaudi_blogging_regulations.shtmhttp://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/110110_  
  2011ینایر  14،نساناإللمعلومات حقوق  العربیة الشبكةللقلق،  ةمثیر السعودیةلكتروني في لنشاط النشر اإل التنفیذیة الالئحة - 

www.anhri.net/?p=22643 
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  :حالصإلا ةاعدو ناسنإلا قوقح يعفادم ىلع ةلصاوتمطوغض 

 ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةيعمج وضع يداجبلا حلاص دمحم ىلع ضبقلا ىرج 2011سرام  21يف 
ريدجو ،ةيدوعسلا ةيلخادلا ةرازو مامأ نيلقتعملا نع جارفإلاب بلاطت  ،ةرهاظم يف هتكراشم ءانثأكلذو 

  6.ةقباسلاتاونسلا ثالثلا لالخ رفسلا نم اعونمم ناك امك ،نيترم ًاقباس هنجس مت دق يداجبلا نأ ركذلاب 

دعب ةيدارفنا ةروصب هزاجتحا نم رهشأ 4دعب سطسغأ يف  ةمكاحملليداجبلا حلاص دمحم  ليحأ دقو  ،
نيرحبلا يف ةروثلا معد "ـب هماهتا مِر  وأ هيماحمب  لاصتالانم  ح دقو ،ةيعرش ريغ ةمظنم ليكشتو

، عافدلل  ٍماحم ليكوتب بغري ال هنأ معزب ،هنع عافدلل نيماحملا نم ةعومجم تابلط ضفر متو هيوذ
متي ملو  ،هسفن نع عافدلا بلطي مل هنأ هديكأت نم مغرلا ىلع! هسفن نع عافدلا يف بغري هنأو  ،هنع
  .7. نيماحملا دوجوب ىتح هغالبإ

نيدلا ءالع  ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللاب طشانلا وضعلاو يروسلا رشانلا ريصم ضومغلا طاحأو
ضايرلاب هتماقإ رقم مامأ نم هفاطتخا مت ثيح2011سرام  23يف ه ئافتخا دعب يشرلا مغر كلذو . ، 
هتفصب ةيدوعسلا مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو لبق نم ضايرلاب يلودلا باتكلا ضرعم يف ةكرا شملل هتوعد
هللا دبع / زرابلا يحالصإلا بتاكلا تافلؤم نم ديدعلا يشرلا اهكلمي يتلا رشنلا راد ترشن دقو. ًارشان
  8.ةيدوعسلا يف ةيروتسد ةيكلم ةماقإل وعدت يتلاو ،دماحلا

                                                           
1- HRFS calls for the immediate release of Mr mohamed albjadi ، Human rights first soc i et y ، 23 march 2011. 

h ps : //acrobat .com/ app. ht ml #d=5W3 Pgr*WK vLEGOk 4z l C*Hw  

7 ،2011سبتمبر  6، نساناإللحقوق  الكرامة ةؤسسللسید محمد صالح البجادي، م السریة المحاكمة:  السعودیة -   

h p: //ar .al kar ama . or g/i ndex. php?op on=com_c ont ent&vi ew=a r cle&id= 4244: 2011- 09-08-15-25-41&ca d=146: - &I temid=5 0     

8- Immediate freedom for the Syrian publisher DR. A laaeddin al rashi، ، Human rights first soc i et y ، 23 march 2011. 

h ps : //acrobat .com/ app. ht ml #d=7J OTmF i IHNv SaZBL i 96br g  
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نب دمحم ريمألا عم هعمج ءاقل بقع ،ريغز نب كرابم طشانلا ىلع ضب قلا يقلأ سرام 20خيرات يفو  
ةطرشلا تماق ثيح ،نيلقتعملا ضعب نع جارفإلا ةشقانمل  ،ةينمألا نوئشلل ةيلخادلا ريزو دعاسم فيان
  9.ءاقللا جئاتنب مهغالبإل نيرهاظتملا عم هئاقل ليبق ءاقلل يلاتلا مويلا يف هلاقتعاو هفاقيإب ةيرسلا

، ةيماوعلا يف فسانملا يكم لضاف يقوقحلا طشانلا يلع ضبقلا يقلأ ويام علطم يفو  ةيقرشلا ةقطنملاب
، ناسنإلاقوقح تاكاهتنا لوانتت يتلا هتاباتكب ةلصلا قيثو هيلع ضبقلا نأ ريراقتلا تحجر و  ةكلمملا يف
و   10.ايملس نيرهاظتملا لاطت يتلا تالاقتعالاو ،ةعيشلا فدهتست يتلا تاكاهتنالا

يلع ضبقلا يقلأ هنأ الإ2011سطسغأ يف هحارس قلطُأ دق فسانملا نأ عمو  نم يناثلا يف اددجم ه ، 
، . مامدلاب ةماعلا ثحابملا نجسىلإ  ديتقاو ،ربوتكأ مل هنأ  ةصاخوبيذعتلل هضرعت نم فواخملا ديازتتو

   11.هيوذ نم تارايز يقلت وأ هيماحمب لاصتالابهل حمسي 

ةعماج يف  يميداكألاونيدلا ملاع دمحألا فسوي . د لاقتعاب ويلوي 8يف  ةيدوعسلاتاطلسلا تماق امك  
ويديف عطقم يف ،يفسعتلا فيقوتلاب ةصاخلا ةموكحلا ةسايس هداقتنا بقع كلذو ،دوعس نب دمحم  مامإلا

، مهيلإ تاماهتا بسن نود نيينمألا نيهبتشملل لجألا ليوط زاجتحالا دقتنا ثيح  بويتوي عقوم ىلع هرشن
 12.ةليوط ةدم ذنم لاجرلا نهبراقأ زاجتحا ىلع ًايملس تاجتحملا لاقتعا اضيأدقتناو ،مهتم كاحم وأ

                                                           
9 - hrfs strongly condemns the illegal arrest of Dr. mubbarak bin Zuhair on march 20 ،2011 ، human rights first soc i et y ، 30 march 
2011 ، 

h ps : //acrobat .com/ app. ht ml #d=xZ3I GQ0 LHnl pi 3j xbj kkyQ  

10 -Saudi Arabia: Rights Ac vi st ، Bloggers Arrested:   king launches new speech restric ons  as crackdown  on cri cs escal ates  ،  
human rights watch، 3 may 2011 

the direct link for the press release: h p: //www. hr w. or g/en/ news /2011/05/03/saudi -ar abi a- ri ght s-ac vist-blogger s-arr est ed   

11 .2011 أكتوبر 17، منظمة العفو الدولیة،نساناإلحد نشطاء حقوق أتعید اعتقال  السعودیةالسلطات -   

h p: //www. amn esty. or g/ar /news -and- updat es/saudi -ar abi a- det ai ns -huma n- ri ght s-ac vist-agai n-2011- 10- 14   

  .2011یولیو  14، ھیومان رایتس ووتش، "یوسف األحمد لدفاعھ عن حقوق المحتجزین. اعتقال د" راج عن عالم الدین الذي انتقد وزارة الداخلیةیجب اإلف: السعودیة - 12
 0-http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/14  

http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/14
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، "ءاضقلا ةناهإ"مهتب ريخلا وبأ ديلو يقوقحلا طشانلا ةمكاحم تاءارجإ تأدب  ،ربمتبس 11يفو 
هي وشتل ةيمالعإ جمارب يف ةكراشملا"، و"ةيروتسد ةيكلمب ةبلاطملا"و ،"ةيبنجأ تاهج عم لصاوتلا"و
نيزرابلا ءاطشنلا نم ريخلا وبأ نأ  اضيأ ركذي. "ماعلا ماظنلا دض ماعلا يأرلا ضيرحت"و ،"دالبلا ةعمس
رييغتلا ىلإ  وعدت ،ةضيرع ىلع تاعيقوتلا فالآ عمجب 2011رياربف يف ماق دقو ،حالصإلا ىلإ  نيعادلا

   13.يطارقميدلا حالصإلاو

هفيقوت دعبيسيبدلا نيسح يلع يعامتجالا طشانلا ،ربمتبس 26يف ةيدوعسلا تاطلسلا تلقتعا امك   يف  ، 
قيقد لكشب هترايس شيتفتب تماقو  ،ةيدوعسلا ةكلمملا قرش ةيماوعلا ةدلبليلامشلا  لخدملا شيتفت ةطقن
 14.ةمولعم ريغ ةهجىلإ  هدايتقا لبق

  

  :بيذعتلا 

ىلع  ةيبشخ ضباقمب فينع برضو ديدش يندب بيذعتل مامدلا نجسب فلخملا دارم لقتعملا ضرعت
ديدهت ىرج امك . هيقاس يف للشلاب هتباصإىلإ  ىدأ امم ةملؤم عاضوأب ةليوطتارتفل هطبرو هرهظ 

                                                           
13 ،2011سبتمبر  12،العربیة الجزیرةفي شبھ  نساناإلبالمطالبة بملكیة دستوریة، لجنھ الدفاع عن حقوق » أبو الخیر« محكمة سعودیة تتھم المحامي -   

h p: //cdhr ap. net /def aa/i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 000C2B2EC292020161 
491BFCDF2955A1E9A/000079954E9EEB33ACA23/0000000A7746F5}&Sectyp=147&act=show&id=4858 

،2011سبتمبر  14، الدولیةالعفو  ة، منظمالدولةي یتحدى التخویف الذي تمارسھ ناشط سعود -  

h p: //www. amn esty. or g/ar /news -and- updat es/saudi -ac vist-defiant- f ace- st ate- in mi da on- 2011-09- 14      

 

14 ،2011سبتمبر  27، العربیة الجزیرةفي شبھ  نساناإلالدفاع عن حقوق  ةیاسین،، لجن آلتعتقل الناشط الدبیسي والحاج  السعودیةالسلطات  -   

h p: //cdhr ap. net /def aa/i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 00022BE552E97AC/00 
0092004E9EEC09C600B/0000000CBE9/000092004E9EEC09C600B/00000003216D606EA4AF29E62EFE3}&Sectyp=147&act=show

&id=4881 
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بيذعتلا عئاقو يف قيقحتلاب تاطلسلا مهتبلاطم بقعلاقتعالابهترسأ  ناويد ىلإ  ىوكش مهميدقتو ،، 
  15.يرادإلا ءاضقلا ةمكحم يف ملاظملا

لوح اهب مدقت ىوكش ىلع هل ًاباقع ،بيذعتلل نجسلا يف  يرمشلا فلخم يقوقحلا طشانلا ضرعت امك
،  ىدحإىلإ  لقن هنأ الإ ،يبط صحف ءارجإل نجسلا ىفشتسمىلإ  هلقنب هغالبإ ىرج دقف هنجس فورظ

ةدام بكسب طابضلا دح أ مايق كلذ التو ،هيعو دقف نأىلإ  هبرضو هدييقت مت ثيح ،نجسلا يف فرغلا
 ثيح نجسلا ىفشتسمل هلقن ىعدتساو ؛يحصلا هعضو روهدتىلإ  ىدأ امم ؛ةقلح يف ةرهطم ةيئايميك
رثكأ نجس فورظ تحت يدارفنالا سبحلا نهر هعاديإ متيل  ،راحتنا ةلواحم اهرابتعاب هتلاح ليجست مت
  16.ًاددشت

، :مه نيلقتعم 3ضرعت امك   دمحملا ليبن دمحمو ميركلا دبعلا نسحملا دبع دئارو ناميلسلا يلع لضاف
، ةغلاب ةيفئاط تاءاسإل حلاص ةحفاكم  ةطرشىلع  مهئادتعاب فارتعالاىلع اوربجأ امك  بيذعتللو

 53نمض  ةثالثلان ولقتعملا ناكو. 2011سرام يف دالب لا اهتدهش يتلا تارهاظملا ءانثأ بغشلا
تركذو . 2011ربمتبس يف زاجتحالا نهر اولظو . تقولا كلذ يف مهيلع ضبقلا ىقلأ ؛ًارهاظتم

  17.برضلل هضرعت ةجيتن ؛هيدي ماظع تمشهتدق  ناميلسلا يلع لضافنأ ريراقتلا 

                                                           
15 . 2011 أغسطس 5، نساناإللحقوق  الكرامة ةالتعذیب، مؤسس نتیجة ،ةالسید مراد المخلف یصاب بالشلل في ساقی:  السعودیة العربیة المملكة -   

h p: //ar .al kar ama . or g/i ndex. php?op on=com_c ont ent&vi ew=a r cle&id= 4247: 2011- 09-09-09-00-34&ca d=146: - &I temid=5 0     

 

16 ،2011 أغسطس 23، نساناإللحقوق  الكرامة ة، مؤسسنساناإلخطر الموت یتھدد السید الشمري المدافع عن حقوق :  السعودیة العربیة المملكة -   

h p: //ar .al kar ama . or g/i ndex. php?op on=com_c ont ent&vi ew=a r cle&id= 4242: 2011- 09-05-10-37-02&ca d=146: - &I temid=5 0     

17   2011سبتمبر  13، العربیة الجزیرةفي شبھ  نساناإلالدفاع عن حقوق  ةحساء، لجنمواطنین منذ مسیرات مارس في األ ةثالثاستمرار احتجاز  - 

h p: //www. cdhr ap. net /def aa/ i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 0009AEFC2/0000 
107654E6F4CC728141/000000090CAC4C2A2DC2DE9379DB0CB9F3AFF96D}&id=4860&act=show&Sectyp=147 
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  :يملسلا عمجتلا يف قحلا

لامعأ تديازت دقف ،يملسلا رهاظتلاو عمجتلا يف قحلا ىلع  ةمراصلادويقلا  رارمتسانم مغرلا ىلع 
 تاجاجتحالاوةيطارقميدلا  تاضافتنالادعاصت عم ًانمازت ةيدوعسلا يف تارهاظتلاو يعامجلا  جاجتحالا
  .ةيبرعلا نادلبلا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاتاحالصإلاو يسايسلا رييغتلاب  ةبلاطملا

ةيادب عم لويسلا ةمزأل  ةموكحلا ةرادإءوس ىلع  اجاجتحاكلذو ،ةدج يف تارهاظملا ةيادب تناك دقو 
مث  18.اصخش 50 ةبارق تزجتحاو ،نيرهاظتملا ةرصاحمب تماق ةيدوعسلا ةموكحلا نأ الإ ،ماعلا اذه
تركذو "ةيمالسإلا ةعيرشلا عم هضراعت"معزب كلذو  ،رهاظتلا ىلع ًارظح ةيلخادلا ةرازو تضرف ن أ، 
مس اب ثدحتملل نايب دكأو. "ماظنلاب لالخإلا تالواحم"عنمل " تاءارجإلا ةفاك"ذ اختابةلوخم نم ألا ىوق

تاريسملاو تارهاظملا عا ونأ عيمج ًاتاب ًاعنم عنمت ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألا"ن أةرازولا 
عمتجملا فارع أو ميقو ةيمالسإلاةعيرشلا ئدابم عم اهضراعت ةجحب  كلذو ،اهل ةوعدلاو تاماصتعالاو
مرحي  ،ءاملعلا رابك ةئيه هتردصأ نايب نم ةخسن نويلم 1.5عبط تاطلسلا تنلعأ امك  19."يدوعسلا
  20.اهنع داعتبالاو رهاظتلا ةركف ضفر ىلع نييدوعسلا عفدل ةليسوك كلذو ،ةكلمملا يف رهاظتلا

                                                           
18 ، 2011ینایر  26اعتقال العشرات بعد احتجاجات غیر مسبوقة بسبب السیول، : جدة -   

h p: //www. arabi anbus i ness. com/ arabi c/603420  

19 .2011مارس  5، بي بي سي، "لشریعةتعارض ا" ألنھااالحتجاجات ممنوعة : السعودیة -   

h p: //www. bbc. co. uk/ar abi c/mi ddl eeast/2011/03/110305_saudi _pr ot es t_ban. sht ml   

20   ،2011مارس  30ملیون نسخة من فتوى تحریم التظاھر،  5.1السعودیة تطبع  - 

h p: //www. al i had. ae/detai l s .php?i d=30117&y=2 011    

وتحذر من االرتباطات ،عودیة تحرم المظاھرات في البالدھیئة كبار العلماء في الس  - ،2011مارس  7، األوسطالفكریة والحزبیة المنحرفة، الشرق    

 h p: //www. aaws at .com/ det ai ls. asp?sec on=4&i s sueno=11787&ar  cle=611299    
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ام لاقتعالا نهر مهنم لازي الاصخش  220وحن تاطلسلا تلقتعا . سرام 2يف تارهاظملا لالخو   
نمض نم ناكو  21.مهلاقتعا ىلع رهشأ 6 ىلعديزي ام رورم نم مغرلا ىلع كلذو  ،اصخش 30براقي 

يف يقب نم مهنمو  ،اماع 17و 14نيب مهرامعأ حوارتت  نيذلا رصقلا نم ددع نيلقتعملا ءالؤه
  .22نيرهشلا براقت هدمل زاجتحالا

 ةباصإىلإ  ىدأ امم ،نيرهاظتملا ةهجاوم يف يحلا صاصرلاو زاغلا لبانق مادختساريراقتلا تلجسو 
  .23تايفشتسملاىلإ  مهلقنو نيرهاظتملا نم ديدعلا

 فيطقلاك ندملا نم ددعى لإ -اهعالدنا نم نيرهش وحن دعب اهعمق مت يتلا–تارهاظتلا كلت تدتما دق و 
نيب ام اهبابسأ تعونت 24ضايرلاو ءاسحإلاو   .نيلقتعمنع جارف إلاب ةبلاطملاو ،حالصإلاب ةبلاطملا، 

ءانثأ كلذو  ةيلخادلا ةرازو ىنبم جراخ لافطأ ةسمخو ةأرما 15ىلع  ،ويلوي 3يف ضبقلا ىقلأ امك 
لصت ،ةليوط تارتفل ةمكاحم نود نيلقتعم لامهبراقأل ةلداع تامكاحم ءارجإ ب ةبلاطمللًاددجم مهعمجت 

                                                           
21 ،2011سبتمبر  25، العربیة الجزیرةفي شبھ  نسانفي القطیف، لجنھ الدفاع عن حقوق اإل السلمیةمن المعتقلین على خلفیھ المسیرات  ثمانیة إطالق-   

h p: //www. cdhr ap. net /def aa/ i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 0005BA97F1430 
EB31F7BF29A61593A4652E31EBDBC2}&Sectyp=147&act=show&id=4878  

، 2011مارس  4شخصا شاركوا بتظاھرة للمطالبة باإلفراج عن معتقلین،  بي بي سي،  16توقیف : السعودیة  -
h p: //www. bbc. co. uk/ar abi c/mi ddl eeast/2011/03/110304_saudi _pr ot es ts. sht ml   

تظاھرة في شرق المملكة غداة اعتقاالت في صفوف الشیعة، -  france 24 ، 4  2011مارس،  

h p: //www. france24. com/ ar /20110304- saudi -ar abi a- demo ns tra on- hundr eds- east -shi i ts-arr est a ons- anger     

22 ،2011مایو  21، العربیة الجزیرةفي شبھ  نسانالدفاع عن حقوق اإل ة،  لجنالموقوفینسلطات الكیان السعودي تطلق سراح الفتیان  -   

h p: //www. cdhr ap. net /def aa/ i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 000CAA4DDC27B 
E12C2/000096864DDB73EA4CDF5/0000000EF7C12314F730B0913F9BB9E}&id=4675&act=show&Sectyp=147 

23 - Saudi police wound 3 Shiite protesters: witness، france 24، 10 MARCH 2011 ، h p: //www. france24. com/ en/ 20110310-  
saudi-police-wound-3-shiite-protesters-witness 

24 ،ةاإلخباریراصد  ة، شبك2011مایو  14اإلعالن عن وقف المسیرات االحتجاجیة في القطیف،  -   

h p: //rasi d108. home i p. net /ar tc. php?i d=44352  
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،  ،عيمجلا نع جرفأ دقو ،تالاحلا ضعبل ةبسنلابتاونس  10نم برقي امل  مهرابجإ دعب نيتأرما ءانثتساب
يهو ،شيرجلا نمحرلا دبع امير امه ناتيقبتملا ناتأرملا و ،ىرخأ ةرم جاجتحالا مدعب دهعتعيقوت ىلع 

اتعقو نأ امهل قبس دقو . يبعقصلا ةفيرشو ؛ةيدوعسلا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةيعمج يف وضع
  25.دالبلا يف حالصإلاب بلاطت ةضيرع ىلع

 ةرامإمامأ مهماصتعا دعب ،ءاسن ثالث مهنيب  ة،عبس ةيدوعسلانمألا تاوق تلقتعا ربمتبس  24يفو 
ةيلخادلا ةرازو مهيلع  ظفحتت نيذلا نييسنملا ءانجسلا نم مهبراقأ نع جارفإلاب ةبلاطملل ةيقرشلا ةقطنملا

ةيركسع ةنكث ريجفت باقعأ يف 1996ماع مهيلع ضبقلا ءاقلإ ذنم ،مهقحب ةتبثم مهت وأ ةمكاحم نود   ،
  26.مهلاقتعا نم نيموي دعب ةعيشلا نيزجتحملا حارس قلطأ دقو. تقولا كلذ يف ربخلا يف ةيكيرمأ

بقع كلذو ،ةيدوعسلا يف ميقي  ًايروس ًانطاوم 164 ةيدوعسلانمألا تاوق تلقتعا سطسغأ  12يفو 
  27.ايروس يف نورهاظتملا هل ضرعتي يذلا عمقلاب ديدنتلل ضايرلا يف ةيملس ةرهاظم مهميظنت

  

  :ريبعتلا ةيرح

                                                           
25 ،2011یولیو  4، الدولیةالعفو  ةالسعودیة تعتقل نساء محتجات، منظم -   

h p: //www. amn esty. or g/ar /news -and- updat es/saudi -ar abi a- det ai ns -wome n- pr ot ester s-2011- 07- 04  

26 ، 2011سبتمبر  25، العربیة الجزیرةفي شبھ  نسانالدفاع عن حقوق اإل ةاعتصمن أمام إمارة الشرقیة، لجن من السیدات اسلطات الكیان السعودي تعتقل عدد -   

h p: //www. cdhr ap. net /def aa/ i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 00017F033A2DA 
0F67EF4B9C2912DC49F4CD9024745C}&id=4879&act=show&Sectyp=147 

27 .2011 أغسطس 25 ،نسانعن سوریین تظاھروا في الریاض، المرصد السوري لحقوق اإل اإلفراجالمرصد السوري یناشد العاھل السعودي  -  

h p: //www. syr i ahr .com/ 25- 8- 2011- syr i an%2 0obs er vat or y. ht m  

.2011 أغسطس 25ونالین، أ، الوطن ةھرین سوریین في السعودیاعتقال متظا -   

h p: //www. al wa t anonl ine. com/ pol icy_news .php?ki nd=2&i d=2314  
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لاطو . اهل قورت ال داوم ثبت يتلا ةينورتكلإلاعقاوملل بجحلاو ةبقارملا ةسايس عابت ا تاطلسلا تلصاو
،  22يف راجن لا ةميمأةيدوعسلا ةطشانلا ةنودم بجحلا  لانم ةطشانلا عم اهنماضت بقع كلذو ويام

نم  ةأرملانيكمتل اهب تماق  ةلمح راطإ يف كلذو ،اهترايسل اهتدايق ةيفلخ ىلع اهلاقتعامت يتلا فيرشلا 
ثيح ةكلمملايف تارايسلا ةدايق   200نم رثكأ نم هيلع  اعقوم ًانايباهبجح لبق ةنودملا يف ترشن ، 

  28 فيرشلا لانم نع جارفإلاب نوبلاطي ،ةطشانو طشان

عورشمل  تاداقتناعقوملا  رشن نم عوبسأنم لقأ دعب كلذو  ،ةيلودلا وفعلا ةمظنم عقوم بجح مت امك 
  .29 2011ويلوي  22يف يعمقلا باهرإلا  ةحفاكم نوناق

رياني  26يفف  ،يأرلا باحصأ نم وأ ةفاحصلالاجم يف نيلماعلا نم ديدعلا قحب  تاكاهتنالاتلصاوتو 
و ءانثأ"يليابوم" ةلجم يف ررحملا دوبع زرحم راشب يروسلا ىلع ضبقلا يقلأ هبتكم يف هد وج، 
يف ئراوطلا نوناق ءاغلإل نيعادلا نييروسلا ءاطشنلا دحأ نع ثدحتي هل لاقم بقع كلذو  ،ضايرلاب

   30 ايروس

                                                           
28 الشبكة ؛ال تجید سوى المنع والحجبو السلطات لم تتعلم بعد لغة الحوار: السعودیة -   اعتقلت علي خلفیة  ،العربیة تدین حجب مدونة أمیمة النجار لتضامنھا مع ناشطة 
،2011مایو  25، نسانلمعلومات حقوق اإل العربیة الشبكةسیارتھا،  قیادة  

h p: //www. anhr i .net /?p=32224  

29 ، 2011یولیو  26، بي بي سي، السعودیةفي  اإلرھابتصاعد االنتقادات لمشروع قانون  -   

h p: //www. bbc. co. uk/ar abi c/mi ddl eeast/2011/07/110726_saudi _t er ror _l aw. sht ml   

- Amnesty Interna onal  we bs i te ‘bl ocked in Saudi  Ar abi a’  ، Amnesty interna onal   ،25 july 2011، 

h p: //www. amn esty. or g/en/news -and- updat es/amn esty- int er na onal - web s i te-%E2 %80 %98 bl ocked- s audi - arabi a%E2 %80 %99 -   
2011-07-25 

30   - Arrest for peaceful protest on the rise more than 160 protesters ، cri cs hel d wi thout  char ge  ، human rights watch ، 27 
march 2011، 

h p: //www. hr w. or g/en/news /2011/03/27/ saudi -ar abi a- ar rests-peacef ul -pr ot es t-ri se  
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، ىلع ضبقلا يقلأ سرام  11يفو   31يس يب يبلا ةانقهعم اهترجأ  ةلباقم رشن دعب كلذوينهجلا دلاخ
فوخلا ةلاح نم هصلختو ،رهاظتلل ةوعدلل ةباجتسا  ،عراشلل هلوزن دعب هرعاشم نعينهجلا  اهيف ربع
نم هيلع ضبقلا ءاقلإ مت دقو ،هلاقتعا متي نأ هثيدح لالخ عقوتو . نيرهاظتملل هجوت يتلا تاديدهتلا نم
  32.هسفن مويلا نم قحال تقو يف هتيب

ةلاكو لسارم  غنيسال فلوأ يفحصلا نم ةيفحصلا دامتعالاقاروأ  تاطلسلا تبحس سرام 16يفو 
، ءابنألل "زرتيور" ، يضارأللهترداغم بجوتسا ام وهو  ضايرلا يف نأ ةموكحلا تمعزو  ةيدوعسلا
   33 .ةقيقد ريغ تناك دالبلا يف ةيملسلا تاجاجتحالل غنيسال اهدروأ يتلا ةيفحصلا ةيطغتلا

 ةثالث دض ىمسم ريغ لجأىلإ  ةباتكلا ىلع ًارظح ةيدوعسلا تاطلسلا تردصأ هسفن قايسلا يفو
الإ ،ءارجإلا اذهل ببس يأ تاطلسلا مدقت ملو "نطولا"ةفيحص يف نولمعي نيدقان نييفحص  ن أ، 

نع اوبتك دق اوناك ،يرمحألا ناودعو ،يرغشك ةريمأو ،دهاز لمأ : مهو ،ةثالثلا نييفحصلا
  34.مهعنمل ةقباسلا ةرتفلا يف ةقطنملا يف ةيسايسلا تابارطضالا

                                                           
31 ، 2011س مار 11ال بي بي سي مع خالد الجھني،  ةمقابل -   

h p: //www. yout ube. com/ wa t ch?v=UQE I H- 0WMmw  

32 :2011بریل أ 21 توقیف كاتب معارض، ھیومان رایتس ووتش،: السعودیة -   

h p: //www. anhr i .net /?p=29582  

33  –) أیفكس(الشبكة الدولیة لتبادل المعلومات حول حریة التعبیر  ،حشد من المھاجمین یھاجم مطبعة في البحرین؛ والحكومة السعودیة تطرد مراسل صحفي دولي  - 
:2011مارس  16الصحفیین،  حمایةلجنھ   

h p: //www. ifex. or g/bahr ai n/ 2011/03/16/al _wa sat _s tor me d/ ar  / 

34  –)أیفكس(الشبكة الدولیة لتبادل المعلومات حول حریة التعبیر  ،حشد من المھاجمین یھاجم مطبعة في البحرین؛ والحكومة السعودیة تطرد مراسل صحفي دولي  - 
  ،2011مارس  16الصحفیین،  حمایة ةلجن

h p: //www. ifex. or g/bahr ai n/ 2011/03/16/al _wa sat _s tor me d/ ar  / 
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 لاقم بحسل كلذو سرام 23يف  )مامإلا ةعماج(ةعيرشلا ةيلكب هقفلا  ذاتسأ دجاملا دمح خيشلا لقتعاامك 
  35؟"ماظنلا طاقسإ ديري بعشلا: نويدوعسلا لاق ول اذام"ناونعب هرشن هل 

 

، أ 17يف دجاملا ريذن  يلاربيللا بتاكلا ىلع ضبقلا ةيدوعسلا نمألاتاوق  تقلأو هلمع ناكم نم ليرب
يأ هيجوت نود كلذو  ،ةيصخشلاهتاقلعتم ضعبو يصخشلا هبساح ةرداصمب تماق ثيح ،هلزنم مث 

يف ًالاقم هتباتك ببسب كلذو رشنلل ريرقتلا اذه دادعإ ىتح هل تاماهتا نذإ ”ناونعب ليرب أ 2،    جتحأ انأ
لاقتعالا نهر دجاملا ريذن لظ دقو ،اهي ف نيرهاظتملا عم ةيدوعسلا ةموكحلا ةسايس هيف دقتنا ،“يمدآ انأ
  36 .ةلماك رهشأ ةسمخ ةدمل يدارفنالا

داحت الل دعاسملا ماعلا نيمألا ةدوعلادهف نب ناملس خيشلا ويلوي رخاوأ يف ةيدوعسلا تاطلسلا تعنم امك 
تاروث لل ةمعادلا ةنلعملا هئارآ ةيفلخ ىلع كلذو ؛ةكلمملا ةرداغمو رفسلا نم نيملسملا ءاملعل يملاعلا

ميدقت يف  رارمتسالا MBCـلا ةانق تضفر ثيح ،ينيدلا ينويزفلتلا هجمانرب عنم كلذ قبسو ،ةيبرعلا 

                                                           
35 ، 2011مارس  28، العربیة الجزیرةفي شبھ  نسانالدفاع عن حقوق اإل ةاألمنیة تعتقل الشیخ حمد الماجد، لجنسلطات الكیان السعودي  -   

h p: //www. cdhr ap. net /def aa/ i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 0004AE9EEAA43 
FC124BB07ED1C91D/0000122044E9FEDAE7D2C1/00000009641B71F4F5D9}&Sectyp=147&act=show&id=4545 

36 - URGENT : Immediate freedom for the writer and intellectual Alsaeed Natheer Almagid ، Human rights first soc i et y ، 19 April 
2011، 

h ps : //acrobat .com/ app. ht ml #d=Xg0E1nx3FV6H5PzbUa 4I cg  

- Saudi Arabia arrests shi'ite writer a er  pr ot es ts ، Reuters، 19 April 2011، 

h p: //i n. reut er s. com/ ar cle/2011/04/19/ i dINIndi a-56432920110419   

، 2011بریل أ 21ب معارض، ھیومان رایتس ووتش، توقیف كات: السعودیة  -  

h p: //www. anhr i .net /?p=29582  
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ميدقت ىلع هقافتا دعبو ،يدوعس يموكح طغض تحت هجمانرب ةفاضتسا أرقا ةانق تضفرو ،جمانربلا 
   37.رفسلا نم هعنمب رارق رودصب ئجوف ،ةيرصملا ةايحلا ةانق عم هجمانرب

قيرف مهو  ،ديشرلا دلاخو رصانلا ماسحو ةلقب سارف نم ًالك 2011ربوتكأ يف تاطلسلا ت زجتحا امك
ةيفلخ ىلع كلذو ،تاهويديفلا لدابت يف صصختملا بويتويلا عقوم ىلع ثبي يذلا "انيلع بوعلم"لمع   ،

   38ربوتكأ نم رشاعلا يف تضرعو ،ةيدوعسلا يف رقفلا تلوانت ،ةقلح

 فارتعاىلع لوصحلل اوعس ،لقألا ىلع لاجر ةسمخ ىلع ضبقلا مت رياربف  16يف ،رخآ قايس يفو 
بلطل مهميدقت نم عوبسأ دعب كلذو ،يدوعس يسايس بزح لوأ سيسأتب رياربف لوأ ينوناق يمسر 

، ىلإ  بلطلاب اومدقتو ،يسايس بزحك ،يمالسإلا ةمألا بزحب فارتعالا ىروشلا سلجمو يكلملا طالبلا
  .ةيسايسلا بازحألا سيسأتب حمست ال ةيدوعسلا نكلو

نيسح نب دمحم خيشلاو  ،يبيهولا زيزعلا دبع خيشلاو ،يدماغلا دعس نب دمحأ روتكدلا مه ءالؤهو
دهعت عيقوتب مهتبلاطم تمت امك ،دجاملا ديلوو يدماغلا رصان نب دمحم يعماجلا ذاتسألاو يناطحقلا 

  39هيلع عيقوتلا اوضفر يذلا دهعتلا وهو ،بزحلا سيسأت ةقيثو نم مهئامسأ بحسب

  

  :ةعيشلا دض يجهنم زييمت

                                                           
37 ،2011یولیو  31، ةاإلخباریراصد  ة، شبكالعربیةالثورات  لتأییدهمن السفر  العودةتمنع الشیخ  السعودیة -   

h p: //www. rasi d. com/ ar tc. php?i d=45375  

38 ،2011 أكتوبر 18، نسانلمعلومات حقوق اإل العربیة الشبكة ،السعودیةالتعبیر في  حریةتستنكر استمرار خنق  العربیة الشبكة -   

www.anhri.net/?p=41827 

39   ،2011فبرایر  19،ھیومان رایتس ووتش  ، النشطاء السیاسیین یجب اإلفراج عن: السعودیة - 

h p: //www. hr w. or g/ar /news /2011/02/19- 1  
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زييمتلا نم ىتش فونصل نوضرعت ي ناكسلا نم% 15ةبارق نولكشي نيذلا ةكلمملا يف ةعيشلا لاز ام  
،مملا بصانملا و ةعيفرلا ةيموكحلا بصانملاو ميلعتلاو ةيموكحلا فئاظولا لغش يف ةصاخبو مهدض جهن
 3ىوس يدوعسلا ىروشلا سلجم يف دجوي ال ا مك ،ةموكحلا يف يعيش ريزو يأ دجوي الف. ةينمألا

الف ،تاينيسحلاو دجاسملا ءانب ىلع ةرمتسم لازت ال دويقلا نأ امك . ًاوضع 150عومجم نم ءاضعأ 
عمجتلا نمو  ،ةينيدلا مهتالافتحاةماقإ نم ةعيشلا عنميو ،امهنم ةقلغملا نكامألا حتف ةداعإب ةموكحلا حمست 

وأ  ةينمألاتاطلسلا لبق نم  ءادتعاللاوضرعت الإو ،توصلا تاربك م مادختسا نمو ،مهتاينيسح جراخ
تاهجاوم ثودحب ماعلا ةياهن رذنت ةعيشلا ىلع ةديازتملا ةيفسعتلا طوغضلا تتابو . يفسعتلا لاقتعالل

  .تاطلسلا عم ةفينع

مت ن م بلغأ ناك ،ةيقرشلا ةقطنملا يف ةصاخ ماعلا اذه لالخ ةكلمملا يف ةيملسلاتاجاجتحالا لالخو 
 150براقي ام ىلإ  نيرهاظتملا نم نيلقتعملا يلامجإ نم مهددع لصو ثيح ،ةعيشلا نم هلاقتعا

  40.تالاقتعالا هذه مهتلاط 220وحن نيب نم ًاصخش 

نسحم  يعيشلانطاوم لاىلع  ًاموي نيعست ةدمل نجسلاب ًامكح فيطقلاب ةيئزجلا ةمكحملا تردصأدقو  
 ، ،جاجز ىلع نانبل يف ةيمالس إلا ةمواقملل ةديؤم تاراعشل هتباتكةيفلخ ىلع يليقعلا يلع دقو  هترايس

  41ةمكحملا يضاقل اقفو" ةيفئاط تاراعش"هتباتكل رهشأ ةثالثل نجسلاب  ًٌامكح روكذملانطاوملا ىقلت 

                                                           
40 - Annual report of the United States Commission on Interna onal  Rel igi ous  Freedom 2011   ، United States Commission on 
Interna onal  Rel igi ous  Freedom ، may 2011 ، 

 h p: //www. us ci rf.gov/ima ges/book%2 0wi th%2 0cover%2 0f or %2 0we b. pdf   

41 عقیلي لكتابتھ شعارات تمجد المقاومةیوما للمواطن الشیعي محسن علي ال 90السجن  -    1/2011/ 9- العربیة الجزیرةفي شبھ  نسانالدفاع عن حقوق اإل ةلجن، اللبنانیة 

h p: //www. cdhr ap. net /def aa/ i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 00092AFB9C6EC 
ABBE12B0/000096564E9FEE50C4519/0000000E756BC22B661EDCDD2514}&Sectyp=147&act=show&id=4250 
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وهو  ،رياربف 27 يفرماعلا ميهارب إرباج  قيفوت خيشلا ىلع ضبقلا ةيدوعسلا نمألا تاطلس تقلأ امك
ثحابملا ةرادإ ىلإ  ديتقادق  لقتعملا خيشلا نإف هقيقش بسحبو .ةالصلاهئادأ دعب هت يبىلإ  هقيرط يف
مايأ ليبق  بلاط دق ءاسحإلا ةقطنمب ةعيشلل ةينيدلا تادايقلا دحأ وه رماعلا قيفوت خيشلا نأ ركذيو .ةماعلا

  .42ةيروتسدلا ةيكلملا ماظنىلإ  لوحتلاب ةالص ةبطخ يفهلاقتعا نم 

يتلا تارهاظمل ا ةجوم بقع سرام 6يف رماعلا قيفوت خيشلا حارس قالطإل  تاطلسلا ترطضا دقو
هلاقتعا تداعأ اهنكلوةيقرشلا ةقطنملابءاسح ألاو فيطقلا تحاتجا  ةمهتبكلذو  ،سطسغأ 3يف  43، 
   44.فوفهلا هنيدم دجسم يف ةعمجلا ةبطخ يف اهقلطأ تاحيرصت ببسب، "ماعلا يأرلا ضيرحت"

كلذو 2011وينوي  9خيرات يف  قويبملا دمحم هللا دبعيعيشلا نطاوملا ل اقتعاب ةموكحلاتماق امك    ،
نآلا ىتحًالوهجم هريصم يقبثيح ،هنع تارايزلا عنم ، وةمكاحم نودوهيلإ مهت يأ هيجوت نود   .45  

لوحتلا تالامتحا ىلع ًارشؤم 2011ربوتكأ يف ةيقرشلا ةقطنملا اهتدهش يتلا  تاكابتشالاتلثم دقو   ،
ىلإ  ءوجللاو ،ةعيشلا نم ًايملس نيجتحملا هاجت يفسعتلا لاقتعالا جهن يف تاطلسلا رارمتسا ءازإ ،فنعلل

ىلإ  قايسلا كلذ يف راشيو. نيبولطملا صاخشألابراقأ لاقتعا ربع ،يعامجلا باقعلا نم طامنأ 

                                                           
42   2011مارس  6 ،ةاإلخباریشبكھ راصد  ،الشیخ توفیق العامر نسانالسلطات السعودیة تطلق سراح داعیة حقوق اإل 

h p: //www. rasi d. com/ ar tc. php?i d=4322 7 

43 ،2011مارس  7بي بي سي،  السلطات السعودیة تفرج عن رجل دین شیعي معارض،  -   

h p: //www. bbc. co. uk/ar abi c/mi ddl eeast/2011/03/110306_saudi _demo . sht ml   

44 تحریض الرأي العام" بذریعةاحتجاز رجل دین شیعي في السعودیة  -  " ،2011 أغسطس 11، الدولیةعفو ال ة، منظمھ  

h p: //www. amn esty. or g/ar /news -and- updat es/shi a- cl er i c-hel d- saudi -ar abi a- inc i  ng- publ i c-opi nion- 2011- 08- 11   

45 ،2011یولیو  30، العربیة الجزیرةفي شبھ  نسانالدفاع عن حقوق اإل ةسلطات الكیان السعودي األمنیة تعتقل المواطن الشیعي عبد اهللا محمد المبیوق،  لجن -   

h p: //cdhr ap. net /def aa/i ndex. php?sec=V1d4a1I ySm5 QVDA9&s ub=V1cwe FYwMH l Ua k5RVkRBOQ= =&r ={ 000A0AEE49C90409B7 
CAB46755BB3FF1549/0000103354E9EF92397B3F/00000002B31CD/0000103354E9EF92397B3F/0000000}&Sectyp=147&act=sh

ow&id=4805 
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نم  11ا هلالخ بيصأو ،ةيعيشلا ةيبلاغلا تاذ ةيماوعلا ةدلبب ربوتكأ 4و 3يموي تعقو يتلا  تاكابتشالا
 نينثالاقتعا رثإ ىلع تاكابتشالا هذه تعقو دقو . ناتأرما مهنيب ناكسلا نم ةثالثو نمألا تاوق دارفأ

ةيفلخ ىلع مهبقعتت يتلا  ةطرشللمهسفنأ ميلستل مهئانبأ ىلع طغضلل كلذو ،نينسملا ةعيشلا ناكسلا نم 
  46ماعلا نم ل وألا فصنلا لالخ ةيقرشلا ةقطنملا اهتدهش يتلا ةيملسلا تارهاظتلا

  

  

  

  :ةأرملا دض زييمتلا

ةياصول عضخت ءاسنلا تلاز  ام ثيح ،يلمعلا عقاولا يفو نوناقلا يف زييمتلا نم يناعت ةأرملا تلازام
، وأ دالبلا جراخ رفسلاب ءاسنلل حمسي ال لاثملا ليبس ىلع و ةصاخلا اهتايح نوئشب قلعتي اميف روكذلا

  47.اهيلع يصولاةقفاومب الإ ىفشتسملا يف جالعلا يقلت 

قوقحلا نم ددع ةسرامم نم وأ ،تالاجملا نم ديدعلا يف لمعلا وأ ةكراشملا نم ءاسنلا عنمت امك  
  48.اهنم ةيسايسلا ةصاخبو

                                                           
46 : 2011 أكتوبر 11،ھیومان رایتس ووتش،  الشیعةفي حق  التعسفیةینبغي وقف االعتقاالت : السعودیة -   

h p: //www. hr w. or g/ar /news /2011/10/11  

47  -  Annual report of the United States Commission on Interna onal  Rel igi ous  Freedom 2011   ، United States Commission on 
Interna onal  Rel igi ous  Freedom ، may 2011 ، 

 h p: //www. us ci rf.gov/ima ges/book%2 0wi th%2 0cover%2 0f or %2 0we b. pdf   

48 ،2011مارس  28السعودیات عن المشاركة في االنتخابات البلدیة، دویتشھ فیلھ،  إقصاءاإلبقاء على  -   

   h p: //www. dw- wo r l d. de/dw/ ar cle/9799/0  ،،14950529،00.html 
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يدوعسلا لهاعلا رارقإ ربع ءاج ،تايدوعسلا ءاسنلا هشيعت يذلا قايسلا نع ًاجراخ ودبي ام نأ ريغ 
ىروشلا سلجم ةيوضع ىلع لوصحلا ةيدوعسلا ةأر ملل حاتيس هنأهنالعإو ،ةأرملا شيمهت هضفرب 

يرجتس يتلا ةيدلبلا تاباختنالا يف حيشرتلاو  ،تيوصتلاب ةكراشملاوة، لبقملا هترود نم ًارابتعا
  .ربمتبس 29يف ترج يتلا ةيدلبلا تاباختنالا يف حشرتلا نم ءاسنلا نكمتت مل يلاتلابو 49؛ًالبقتسم

رشع دلجلاب !!! اماع 18و 12نيب  نهرامعأ حوارتت تايدوعستايتف  6ىلع مكحلا مت رخآ قايس يفو  
  50.اهب نمقي يتلا ماتيألا راد ةريدم برض ةمهتب نهتنادإ بقع كلذو ،هذيفنتو تادلج

فيرشلا لانم ىلع ويام  22يف ضبقلا  ىقلأدقو ،تارايسلا  ةدايق نآلا ىتح ءاسنلا عيطتست ال امك 
ةأرملا نيكمت لجأ نم اهب تماق ةلمح قايس يف كلذو ،اهترايس ل اهتدايق ءانثأ ءاسنلا قوقح يف ةطشانلا

ةدايق صخر مادختساب وينوي  17نم  ءادتباةدايقلل ءاسنلا اهيف تعد ،ةكلمملا يف تارايسلا ةدايق نم 
،  ةدايق نم ءاسنلا عنمي نوناق دجوي ال هنأ مغرو. ةيبنجأ لود نم ةرداص صني نوناقلا  نإفتارايسلا
ضفر اهب متي ةجحك هذاختا متي  ام وهو ،ةيلحم ةهج نم ةرداص ةصخر دوجو ةرورض ىلع
  51.صيخرتلا

                                                                                                                                                                                                                 
، human rights watch ، 31 march 2011Saudi Arabia: Let Women Vote، Run for Office  - 

 h p: //www. hr w. or g/en/news /2011/03/31/saudi -ar abi a- let -wome n- vot e- run- office?pr i nt    

49 ،2011سبتمبر  25النساء سیكون لھن دور سیاسي، رویترز،  إنعاھل السعودیة یقول  -   

h p: //ar a. reut er s. com/ ar cle/t opNews/ i dARACAE78O0DB20110925   

،2011سبتمبر  25، بي بي سي، البلدیةفي مجلس الشورى واالنتخابات  المرأة ةمشارك أقرت القیادة: العاھل السعودي  -  

h p: //www. bbc. co. uk/ar abi c/mi ddl eeast/2011/09/110925_saudi _ki ng. sht ml   

50 ، 2011مایو  10رویترز،  جلد ست فتیات سعودیات لمھاجمتھن مدیرة دار الیتیمات التي یقمن بھا، -   

h p: //ar a. reut er s. com/ ar cle/t opNews/ i dARACAE7490PX20110510   

51 ، 2011مایو  22رغم الحظر المفروض، بي بي سي،  سیارةلقیادتھا  ةالقبض على سعودی -   
h p: //www. bbc. co. uk/arabi c/mi ddl eeast/2011/05/110522_saudi _dr i vi ng. sht ml   



20 
 

تمكح  2015ماع تيوصتلاب ءاسنلل حامسلا زيزعلا دبع نب هللادبع يدوعسلا كلملا نالعإ نم مايأ دعبو 
تارايسلل ءاسنلا ةدايق ىلع ضورفملا رظحلا اهتفلاخمل تادلج رشع دلجلاب  ةأرماىلع ةيدوعس ةمكحم 

قلعتي اميف ةصاخو ةديازتملا  تاداقتنالادعب اهحلاصل ًاوفع ردصأ يدوعسلا لهاعلا نأ ريغ  52.دالبلا يف
  53.مكحلا رودص تيقوتب

وضعك ةيدوعسلا دوجو وه رمألا يف بيجعلاف  ؛ءاسنلا قح يف تاكاهتنا نم قبس امم مغرلا ىلع نكلو
،  ىلع ةأرملا قوقح زيزعتل ةدحتملا ممألا اهتأشنأيتلا ةئيهلا يف  ةكلمملل يقوقحلا لجسلا نم مغرلا

  54!!! اهب ءاسنلا قوقحب قلعتي اميف ةجهنمم ةيزييمت تاسراممب لفحي يذلاو 
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