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السعودية

مسلسل الترهيب متواصل:
لمتهمين بـ«تأسيس جمعية»!
السجن  21عامًا
َ
حذرت منظمة «العفو
الدولية» من أن القيادة
الجديدة في السعودية،
والتي يتصدرها ولي العهد
محمد بن سلمان ،عازمة على
«إسكات» النشطاء الحقوقيين،
عبر استمرارها في محاكمة
أصال».
«من ال يجب أن يحاكموا ً
جاء ذلك بعد يوم واحد
تقدم عشر منظمات
من ّ
حقوقية في بريطانيا بعريضة
إلى رئيسة الوزراء ،تيريزا ماي،
تطالبها باالمتناع عن استقبال
ابن سلمان «المسؤول عن أكبر
كارثة» في اليمن
تـكـثـفــت ،خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
شهادات املنظمات الدولية بشأن أوضاع
ُ
حـقــوق اإلن ـســان فــي الـسـعــوديــة ،لــتـتـ ّـوج
يوم أمس بتأكيد منظمة العفو الدولية
أن القيادة الجديدة فــي اململكة «عازمة
على إسكات املجتمع املدني واملدافعني
عــن حـقــوق اإلن ـس ــان فــي املـمـلـكــة» .يأتي
ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـص ـ ّـع ــد فـ ـي ــه م ـن ـظ ـمــات
حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية
مقرًا لها ضغوطها على الحكومة بهدف
دفـ ــع األخـ ـي ــرة إلـ ــى عـ ــدم اس ـت ـق ـبــال ولــي
ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان،
امل ـتــوق ـعــة زي ــارت ــه إل ــى امل ـم ـل ـكــة املـتـحــدة
أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر املقبل،
أو على األقــل توجيه انتقادات صريحة
إل ـ ـيـ ــه ،واالم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـ ــن ات ـ ـخـ ــاذ خ ـط ــوات
ُت ّ
عد بمثابة تشجيع له على املضي في
سياساته.
وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)،

أمــس ،أن املحكمة الجزائية املتخصصة
ف ــي الـ ــريـ ــاض ح ـك ـم ــت ،ال ـخ ـم ـي ــس ،عـلــى
َ
ال ـنــاشــطــن ف ــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـس ــان،
مـحـمــد الـعـتـيـبــي وع ـبــد ال ـلــه ال ـع ـطــاوي،
ب ــال ـس ـج ــن  14عـ ــامـ ــا لـ ـ ـ ــأول و 7أعـ ـ ــوام
لألخير .وأشارت املنظمة إلى أن العتيبي
ُ
وال ـع ـط ــاوي ات ـه ـمــا ب ــ«تــأس ـيــس جمعية
ق ـب ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص ،ون ـشــر
الفوضى ،وتحريض الــرأي العام ،ونشر
تصريحات مـضــرة باململكة» .ووصفت
مديرة املنظمة في الشرق األوسط ،سماح
حــديــد ،فــي ب ـيــان ،الـحـكــم عـلــى العتيبي
وال ـع ـطــاوي «ال ـلــذيــن مــا ك ــان ينبغي أن
يـحــاكـمــا فــي امل ـقــام األول» ب ــ«ال ـقــاســي»،
معتبرة أن ذلــك «يــؤكــد مخاوفنا مــن أن
القيادة الجديدة ملحمد بن سلمان عازمة
على إسكات املجتمع املدني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان في اململكة».
ّ
تعرض الناشط محمد العتيبي للتوقيف،
ألول مــرة ،فــي شهر كــانــون األول/يـنــايــر
من العام  ،2009بتهمة محاولة الشروع
فــي تنفيذ اح ـت ـجــاج .عملية ظــل يتنقل
على إثرها بني السجون قرابة  3سنوات
و 7أشهر ،قبل أن ُيطلق سراحه في الـ11
من شهر حزيران/يونيو من العام 2012
مع منعه من السفر مدة خمس سنوات.
وبعد انقضاء تلك امل ــدة ،غــادر العتيبي
ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى ق ـط ــر ف ــي آذار/م ـ ـ ـ ــارس
 2017حيث تمكن من الحصول على حق
ال ـل ـجــوء الـسـيــاســي فــي ال ـنــرويــج ،إال أن
السلطات القطرية سرعان ما بادرت في
تسليمه إلى الرياض في شهر أيار/مايو
من العام نفسه ليتم اعتقاله هناك.
والجمعية التي ُيتهم العتيبي بتأسيسها
من دون ترخيص باالشتراك مع عبد الله
فيصل ال ـع ـطــاوي  -ال ــذي مـثــل ألول مــرة
أم ــام املـحـكـمــة املـتـخـصـصــة فــي «قـضــايــا
اإلرهاب» في تشرين األول/أكتوبر 2016
 هي «جمعية االتحاد لحقوق اإلنسان»التي أوقفت السلطات نشاطها في شهر
أيلول/سبتمبر  ،2013مع تعهدها بعدم
محاكمة مؤسسيها أو مالحقتهم أمنيًا.
غير أن تلك التعهدات لم تحل دون الزج

َ
بالناشطني في السجن ،ووضعهما على
قــدم املـســاواة مع املتهمني باالنتماء إلى
«تنظيمات إرهابية» من قبيل «القاعدة»
و«داعش» .وعلى الرغم من الدعوات التي
تـعــالــت مـ ــذاك إل ــى اإلف ـ ــراج ع ــن العتيبي
والعطاوي كونه ال مبرر لالستمرار في
اعتقالهما ،إال أن السلطات أصــرت على
«تغليظ» حكمها بحقهما.
ويأتي بيان «العفو الدولية» بعد قرابة
أربعة أيام من صدور تقرير عن «املنظمة
األوروبـيــة السعودية لحقوق اإلنسان»
ّ
ً
حــذر مــن أن  13معتقال يواجهون حكم
اإلعـ ـ ـ ـ ــدام ب ـت ـه ـم ــة «الـ ـتـ ـجـ ـس ــس ل ـصــالــح
إي ـ ــران» .ولـفـتــت املـنـظـمــة إل ــى أن الحكم
الـ ـ ــذي ص ــادق ــت ع ـل ـيــه امل ـح ـك ـمــة الـعـلـيــا
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة اس ـ ـت ـ ـنـ ــد إل ـ ـ ــى اع ـ ـتـ ــرافـ ــات
ُ
«ان ــت ــزع ــت ت ـح ــت الـ ـتـ ـع ــذي ــب» ،مـضـيـفــة
ُ
حـ ــرمـ ــوا م ــن االس ـت ـع ــان ــة
أن امل ـع ـت ـق ـلــن ُ
بمحام ،بعدما أجبر محاميهم املوكل،
ط ــه ال ـح ــاج ــي ،ع ـلــى ط ـلــب ال ـل ـج ــوء إلــى
أملانيا بفعل تعرضه للمالحقة األمنية
مــن قبل السلطات .وأوض ــح التقرير أن
عددًا من املتهمني قضوا  3سنوات خلف
القضبان ،بينها  3أشهر داخــل زنازين

«أمنستي» :القيادة
الجديدة عازمة على
إسكات النشطاء

انـفــراديــة ،قبل عرضهم على املحاكمة،
م ـف ـي ـدًا ب ــأن م ــن ب ــن أســال ـيــب الـتـعــذيــب
الـتــي تـعــرض لـهــا املـعـتـقـلــون حرمانهم
م ــن ال ـ ـنـ ــوم ،وض ــربـ ـه ــم ض ــرب ــا م ـب ــرح ــا،
وتهديدهم بسجن أفــراد من أسرهم أو
منعهم من االلتقاء بهم .وبينت املنظمة
أن الـتـهــم املـ ّ
ـوجـهــة إل ــى املـحـكــوم عليهم
(نشر التشيع ،التوقيع على بيان «إدانة
سـفــك الــدمــاء» عــام  ،2012تـخــزيــن مــواد
تنتقد سياسات الحكومة فــي التعامل
مـ ــع امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن )...ال ت ـ ـنـ ــدرج ضـمــن
الجرائم التي يقررها القانون الــدولــي،

اتهمت العريضة محمد بن سلمان بـ«المسؤولية عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم» (أ ف ب)

األمــر الــذي يضعف  -بحسب املنظمة -
«دعوى التجسس».
من مصداقية
ّ
ـواز ،وق ـع ــت ع ـشــر مـنـظـمــات
ع ـلــى خ ــط مـ ـ ـ ٍ
حـ ـق ــوقـ ـي ــة ت ـت ـخ ــذ م ـ ــن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا م ـق ـرًا
ل ـه ــا ع ــري ـض ــة ت ـط ــال ــب رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ــوزراء
البريطانية ،تيريزا مــاي ،باالمتناع عن
استقبال ولي العهد السعودي الذي يعتزم
زيارة لندن نهاية الشهر الحالي أو أوائل
ّ
وتوجه ممثلو تلك
شباط/فبراير املقبل.
املنظمات بعريضتهم ،أول من أمس ،إلى
مقر الحكومة البريطانية ،حيث نظموا
وقـفــة احتجاجية دع ــوا خ ــال إل ــى إلـغــاء
زيـ ــارة مـحـمــد ب ــن سـلـمــان «املـ ـس ــؤول عن
أكبر كارثة إنسانية في العالم» في إشارة
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـع ــودي امل ـس ـت ـمــر على
اليمن .واعتبر املــوقـعــون على العريضة
أن «زي ـ ـ ــارة ابـ ــن س ـل ـمــان ت ـل ـحــق بــال ـبــاد
واملواطنني العار نظرًا للجرائم الخطيرة
ّ
التي ارتكبها في اليمن» ،مذكرين أيضًا
بــ«الـسـجــل الخطير للمملكة السعودية
فــي مـجــال حـقــوق اإلن ـس ــان ،وقـمــع حرية
ال ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـمــرار
عقوبة اإلعدام ،حيث نفذت العام املاضي
أحكام اإلعدام بحق  100شخص» ،الفتني
كــذلــك إل ــى أن لـلـسـعــوديــة «دورًا فــي دعــم
ح ـكــومــة ال ـب ـحــريــن ال ـت ــي ت ـق ـمــع وتـعـتـقــل
النشطاء وامل ـعــارضــن ،إضــافــة إلــى قيام
املـمـلـكــة مــع اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن ومصر
بفرض حصار على الشعب القطري ،منذ
يونيو/حزيران املاضي ،أدى إلى انتهاك
الـحـقــوق األســاسـيــة للمواطنني فــي قطر
ودول الخليج»ُ .يذكر أن مجموعة «أوقفوا
ب ـي ــع الـ ـس ــاح» ك ــان ــت ط ــال ـب ــت ال ـح ـكــومــة
الـبــريـطــانـيــة ،مـنـتـصــف الـشـهــر ال ـج ــاري،
بــوقــف تصدير األسـلـحــة إلــى السعودية
ودول «ال ـت ـحــالــف ال ـعــربــي» عـلــى خلفية
االن ـت ـهــاكــات املــرتـكـبــة ف ــي ال ـي ـمــن .ووفـقــا
لـتـقــريــر ص ــادر عــن املـجـمــوعــة ،ف ــإن لندن
ال ت ـ ــزال ت ــواص ــل مـ ـ ّـد ال ــري ــاض بــال ـســاح
وال ــذخـ ـي ــرة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـقــانــون
الـبــريـطــانــي يـحـظــر إبـ ــرام ع ـقــود م ــن هــذا
النوع مع الدول املنتهكة لحقوق املدنيني.
(األخبار)

تقرير

الخيارات المتاحة أمام
محامي «الفريق» ليست
مر
واسعة ،وأحالها ّ

بــاإلضــافــة إلــى كــونــه سيجعل عنان
مواطنًا عاديًا بعد تقاعده ،ما يعني
أنه سيمكن التحقيق معه في النيابة
ال ـع ــام ــة امل ــدن ـي ــة ولـ ـي ــس ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي أي ج ــرائ ــم أو م ـخ ــال ـف ــات خ ــال
امل ـ ــدة ال ـت ــي كـ ــان ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا داخ ــل
ال ـق ــوات املـسـلـحــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك قتل
املتظاهرين.
وفـ ــق املـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا ،فـ ــإن مـلـفــات
عنان موجودة بالكامل لدى القضاء
العسكري ،ومحامو الفريق يدركون
ج ـي ـدًا ص ـعــوبــة مــوق ـفــه م ــن الـنــاحـيــة
القانونية والعقوبات املـشــددة التي
تنتظره والتي تفوق بمراحل عقوبة
السجن املشدد لست سنوات ،أي التي
حكم بها على العقيد أحمد قنصوة،
عـلــى خلفية إع ــان األخ ـيــر اعـتــزامــه
الـ ـت ــرش ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
بالبزة العسكرية.

تمول برنامج تجسس جوي
السعودية ّ
للمغرب بتكنولوجيا إسرائيلية
واشنطن ــ محمد دلبح
تشارك السعودية ،في سياق سياستها للتطبيع مع
العدو اإلسرائيلي ،في تمويل برنامج مغربي لشراء
أربـ ــع ط ــائ ــرات اس ـت ـخ ـبــارات وت ـن ـصــت واس ـت ـطــاع
م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة بــاس ـت ـخــدام الـتـكـنــولــوجـيــا
اإلسرائيلية .وذكرت نشرة «انتليجينس أون الين»
أن ال ــرب ــاط تـعـمــل ع ـلــى وض ــع ال ـل ـم ـســات األخ ـي ــرة
للصفقة التي َّ
يرجح أن تجهز فيها شركة صناعة
األسـلـحــة األمـيــركـيــة «راي ـث ـيــون» ال ـطــائــرات األرب ــع،
فيما ستكون شركة «إلتا سيستمز» اإلسرائيلية
متعاقدة في املشروع بصورة غير ظاهرة .واألخيرة
مـجـمــوعــة تــاب ـعــة لـ ـ «ش ــرك ــة إس ــرائ ـي ــل لـلـصـنــاعــات
الفضائية» ،وقد اختارتها حكومة الرئيس دونالد
تــرامــب لـلـمـشــاركــة فــي ب ـنــاء ال ـج ــدار عـلــى ال ـحــدود
األميركية ـ املكسيكية.
ومن مهمات «إلتا سيستمز» دمج املعدات الهجومية
على منت الطائرات التي ستزود بمعدات إشــارات
استخبارية لجمع املعلومات مــن طــريــق اعـتــراض
اإلش ـ ــارات ،س ــواء االتـ ـص ــاالت ب ــن ال ـن ــاس أو عبر
معدات االستخبارات اإللكترونية التي ال تستخدم
مباشرة في االتصاالت ،وذلــك بهدف التفوق على
دفاعات العدو الجوية املضادة .ولضمان املضي في

الصفقة ،فــإن الــواليــات املتحدة ،التي تدعم املغرب التي هي أحدث من التكنولوجيا التي كانت تعتزم
عـلــى نـحــو م ـتــزايــد ،مـسـتـعــدة لـلـمــوافـقــة عـلــى نقل مشاركة الجزائر بها ،إلى الرباط.
تكنولوجيا االستخبارات والتنصت واالستطالع ،يذكر أن الــواليــات املتحدة سحبت أخيرًا عرضها
السابق لتزويد الجزائر بتكنولوجيا االستخبارات
والـتـنـصــت واالس ـت ـطــاع ال ــذي تـنـفــذه «راي ـث ـيــون»،
ويـقـضــي بـتـحــويــل طــائــرات مــن ن ــوع «بيشكرافت
 »1900إلــى طائرات تجسس ،األمــر الــذي قد يدفع
الجزائر إلى التفكير في التوجه نحو إيطاليا لشراء
طائرات من طراز «ألينيا ماك ـ  »27لتحويلها إلى
طائرات تجسس.
أم ــا امل ـهــم ف ــي الـقـضـيــة ،فـهــو أن تـمــويــل الـبــرنــامــج
املـغــربــي سيكون بمساعدة دول خليجية حليفة
لـلـمـمـلـكــة ب ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
املتحدة .وتحرص الرياض على زيادة مساعداتها
ل ـلــربــاط ال ـتــي واف ـقــت بـسـهــولــة عـلــى امل ـشــاركــة في
الحرب التي تشنها منذ أكثر من عامني على اليمن.
وسيكون التمويل الخليجي رسميًا عبر «التحالف
اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب» الذي أطلقه ولي العهد
ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان .وم ـ َـن جـهــة أخ ــرى،
تعهدت الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات تـمــويــل قــوة الـحــدود
املشتركة ملجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا
فاسو ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،تشاد) املجاورة
للجزائر.

