
نسيمة السادة، السعودية

ُســجــنــت
لـمـطـالـبـتـهــا

بـحـقــوق الـمـــرأة



نسيمة السادة، السعودية
تحّب نسيمة السادة الحيوانات وتعشق حديقة منزلها. وحتى في 

زنزانتها، لديها نبتة تعتني بها باهتمام. وهي صلتها الوحيدة بالعالم 
الخارجي الذي من المؤّكد أنها تفتقده بشدة.

طيلة فترة طويلة من حياتها، ناضلت نسيمة من أجل حرية المرأة 
في السعودية. ولذا فقدت حريتها. فكانت واحدة من العديد من 

الناشطات البارزات الالتي طالبن بحق المرأة في قيادة السيارات، والحق 
في القيام بمهامها اليومية من دون إذن من "ولي األمر الرجل". 

تلزم قوانين والية الرجل في السعودية النساء بطلب إذن الرجل 
للخروج من البيت، ولقضاء االحتياجات األساسية األخرى. فعلى الرغم 

من تخفيف صرامة تلك القوانين في األشهر األخيرة، إال أن النساء 
الالتي ناضلن من أجل إنهاء نظام والية الرجل، ما يزلن يقبعن خلف 

القضبان. وفي 2016، كتبت نسيمة قائلة: "لماذا يجب أن يكون 
للسيدة ابنها الصغير هو ولي أمرها في حين أنها امرأة راشدة؟ لماذا 
ال يكون أساسًا للمرأة عمر معّين تكون فيه هي راشدة مسؤولة عن 
قراراتها ومسؤولة عن حياتها؟ لماذا يجب أن يكون ذكر هو المسؤول 

عن حياتها؟"

في يوليو/تموز 2018، تم اعتقال نسيمة بسبب نشاطها 
السلمي في مجال حقوق اإلنسان. وقد تعرضت لسوء المعاملة في 

السجن. وُوضعت في زنزانة بمفردها، في عزلة تامة عن المحتجزات 
األخريات من فبراير/شباط 2019 إلى فبراير/شباط 2020. وُيسمح لها 

بإجراء مكالمة هاتفية أسبوعية واحدة مع أسرتها، ولكن ال ُيسمح لها 
بالزيارات، حتى من محاميها.

وبالرغم من ذلك، ال تستسلم نسيمة وعائلتها. وال ينبغي لنا أن 
نستسلم أيضًا. 

طالبوا السعودية بإطالق سراح نسيمة اآلن.

 ُاكتبوا إلى 
ملك السعودية

طالبوه بإطالق سراح نسيمة وناشطات 
 حقوق المرأة األخريات فورًا ودون قيد 

أو شرط.

 جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 سفارة المملكة العربية السعودية 

 في بلدكم
@KingSalman :تويتر 

التحية: جاللة الملك

ساعدوا في رفع الروح 
المعنوية لنسيمة

انشروا صورة ألنفسكم وأنتم تعتنون 
بالنباتات، أو ببساطة تستمتعون بأشعة 

الشمس، على حساباتكم على قنوات 
التواصل االجتماعي. أرفقوا رسالة 

شخصية لنسيمة. تذكروا أن تذكروا حساب 
 ،@nasema33 نسيمة من خالل وسم
 ،@KingSalman وكذلك الملك سلمان

 #FreeNassima واستخدموا الهاشتاغات
و#نسيمة_السادة و#لهذا_ندافع_عن_

الحقوق.
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