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نیروهای امنیتی سعودی به شهرک الجش در  2019ژوالی  2 | 2019شهداء ماه ژوالی 

استان القطیف یورش برده و با استفاده از انواع نفربرهای زرهی واسلحه های سنگین نظامی 

دف در نزدیکی ساختمان های مسکونی و همچنین خمپاره اندازهای مختلف وتیراندازی بی ه

اقدام در ایجاد رعب و وحشت میان مردم کردند و سپس به یکی از ساختمان های مسکونی 

 بههللا آل آدم ( را حمله ور شدند و در این حمله جوان مبارز ووالئی قطیفی ) شهید ماجد عبد

  .نائل آمدشهادت  درجه رفیع

 

ام  شهری آقای علی طاهر اآلسود که از نظام سعود 2019ژوالی  25|  آزاد شده ها

ماه در زندان بازپرسی عمومی شهر دمام  6الحمام است را آزاد کردند، او بعد از گذشت 

بدون  2019ژانویه  25ازاد شد، او برادر شهید عبدالمحسن اآلسود میباشد و در تاریخ 

 هیچگونه اتهامی بازداشت وتحت بازپرسی قرار گرفت.
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نظام سعودی آقای حسن علی آل عوانی از  2019ژوالی  23| در تاریخ آزاد شده ها  

سال و نیم از زندان آزاد شد و  5را آزاد کردند، او پس از گذشت اهالی شهر العوامیة 

 20سال و نیم میباشد او در تاریخ  5بودن به مدت  محکومیت دوم او ممنوع السفر

 بازداشت شده بود. 2013مبر دسا

 

نیروهای امنیتی سعودی  2019ژوالی  24 |  احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

در شهر العوامیة که پیشتر از این محمد مهدی آل مطر از شهر العوامیة را بازداشت کرده 

بودند پرونده او را به دادگاه اختصاصی جنائی در شهر ریاض پایتخت عربستان ارسال 

از بیماری سالهاست ل توجه است که این زندانی کردند تا به پرونده او رسیدگی شود، قاب

در حالی  2017آگوست  25میبرد، گفتنی است که او در تاریخ های روحی و روانی رنج 

 .بازداشت شدیورش بردند  در شهر العوامیه که نیروهای امنیتی سعودی به خانه او

 

نیروهای امنیتی سعودی به شهرک  2019ژوالی  26یورش به مناطق شیعه نشین | در 

سنابس در جزیره تاروت واقع در استان القطیف حمله ور شدند و تاکنون هیچ سبب قابل 

توجهی برای این هجوم بربری سعودی که در نیمه های شب رخ داد بدست ما نرسیده است 

 صد ارعاب اهالی منطقه را داشتند.و شاهدان عینی گفته اند که ق
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پرونده اقای ناجی علی الصالح از به زودی |  احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

ساله به دادگاه اختصاصی جزایی ریاض ارسال  52 –اهالی شهر العوامیة در استان القطیف 

ست که میشود، او برادر شیخ حسن الصالح از معارضین نظام سعودی در اقلیم شرق حجاز ا

دو سال از زندانی شدن او میگذرد که همچنان تکلیف پرونده ی قضایی او مشخص نیست و 

در حال گذراندن محکومیتی است که رای دادگاهی برای آن صادر نشده است، او روز 

از درون دادگاه قطیف به دستور نیروهای امنیتی سعودی  2017دسامبر  20چهارشنبه 

برای انجام معامالت قانونی نقل و انتقال سند منزل خود در دادگاه قطیف  بازداشت شد، وی

بود که وارد دادگاه شد و پس از آن دیده نشد ونیروهای امنیتی اعالم کردند که او را 

بازداشت کردند، او بازنشسته آتش نشانی است وپدر سه فرزند است، گفتنی است بازداشت 

 2019ژوالی  25بوده که بتوانند او را ساکت کنند. ح برادر او وی برای انتقام از شیخ حسن الصال

 

نیروهای امنیتی سعودی  2019ژوالی  4| در  احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

که در ورودی الخفجی بودند فعال اجتماعی قطیفی استاد ضرغام عبدهللا اآلحمد از اهالی 

ن سفر به کویت بازداشت کردند، نیروهای احساء که در شهر دمام زندگی میکند را در حی

به خانواده این بازداشت شده تاکنون هیچ اطالعی وی   امنیتی در خصوص سبب بازداشت

وی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند وتا بدین لحظه از سرنوشت او گفتنی است نداده اند، 

 هیچ خبری در دسترس عموم نیست.
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نیروهای امنیتی سعودی  2019ژوالی  2 | احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

زکریا محمد البناوی را بازداشت کردند، او که از شهر العوامیة بنام  یلااهاز قطیفی  یجوان

 زیارت بازگشته بود بازداشت شد. مدینه منوره و

نیروهای امنیتی در خصوص سبب بازداشت وی به خانواده این بازداشت شده تاکنون هیچ 

وی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند وتا بدین لحظه از گفتنی است اطالعی نداده اند، 

 سرنوشت او هیچ خبری در دسترس عموم نیست.

 

اولین جلسه محاکمه آقای  2019ژوالی  22 | احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

ه زکریا خالد الفرج بعد از گذشت یکسال از زندانی شدنش برگزار شد، او در اوائل ژانوی

میالدی بازداشت شده بود واکنون او مورد اتهامات باطلی از سوی نهادهای امنیتی  2019

 و دادگاه جزائی ریاض گشته است.

 

زندانی بازداشت شده آقای  2019ژوالی  1 | احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

علی ابراهیم آل رضوان را به دادگاه جزایی ریاض ارسال کردند که اولین جلسات محاکمه او 

در زندان بازپرسی شهر دمام بازداشت  2017را برگزار کنند گفتنی است او از ماه مارس 

 شده است. 
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قرار بود که  2019ژوالی  8 دوشنبه  روز | احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

در خصوص زندانیان جوان آقایان ) علی عباس العصیص و باقر عباس دادگاه جزایی ریاض 

م اولیه در ماه ژوئن شود، سابق بر این حک آل عباس ( از اهالی جزیره تاروت برگزار

ل زندانی برای آنها صادر شده بود، گفتنی است این دو سا 17 – 18مبنی بر  2018

 زندانی بدون داشتن هیچگونه اتهامی وصرفاٌ بدالیل نامعلوم امنیتی بازداشت شده اند.

 

دادگاه جزایی ریاض حکم  2019ژوالی  25 | احکام صادر شده در حق بازداشت شده ها

 وص زندانی قطیفی آقای علی حسن آل ربیع صادر کرد.اعدام در خص

 از شهر العوامیة زادگاه شیخ شهید نمر باقر النمر رحمه هللا بوده این جوان بازداشت شده

برادر دو شهید ) احمد حسن آل ربیع و حسین حسن  به سر میبرد او در زندان های آل سعود

اعدام کردند، همچنین برادر  2019آپریل  22آل ربیع ( میباشد که دو برادر او را در تاریخ 

ن آل ربیع بود که توسط نیروهای امنیتی سوم این بازداشت شده شهید نونهال ثامر حس

 مورد اصابت گلوله قرار گرفتدر حالیکه در خودروی شخصی خانوادگی آنها بود سعودی 

علی در حالی بازداشت شد که برای دیدار  به شهادت رسید. 2014دسامبر  20ودر تاریخ 

به زندان بازپرسی دمام مراجعه کرده بود بازداشت کردند و به اتهام  حسین با برادرش

  .بازداشت شد 2012دسامبر  9خ وعدم افشای مکان او در تاری بازدید از برادر زندانیش

 

این گزارش به همت مرکز مطالعات حقوقی قطیف تهیه ومنتشر شده است، جهت ارتباط 
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