ُاكتب من أجل الحقوق
بب أنشطتهم
ُسجنوا بس
عبير عن آرائهم
والت
سم :ثالثة عشر
اال
البلد :البحرين

ناشط ًا معارض ًا

شخصاً خلف
قبع ثالثة عشر
ً ى صاحبه .إذ ي
من شتى ألوان
ومة خطرا عل
هؤالء النشطاء
ل انتقاد الحك
رأ
ضين للملكية،
رائهم .وقد تج
يمكن أن يشك
فساد أو معار
آ
ن
ع
ر
بي
في البحرين
ع
لت
ب أنشطتهم وا
و وضع حد لل
عام  2011بسب
الديمقراطية أ
انوا يطالبون ب
القضبان منذ
ى استخدامه.
يني – سواء ك
عنف ولم يدع إل
لد
وا
ال
طيف السياسي
ت جماهيرية
ً م لم يستخدم
ندالع احتجاجا
ولكن أحدا منه
ال
ا
ت.
ب
قا
طا
منازلهم في أع
ى تحدي السل
حزب العلماني
عل
تمت مداهمة
شريف ،زعيم ال
الل الليل ،حيث
قد قال إبراهيم
ض مرة أخرى
خ
ُ هؤالء الرجال
وا للتعذيب .ف
ري بذلك ،تع َّر
وقد اعتقل
هم إنهم تعرض
ي العام العسك
مة .وقال بعض
ما أبلغ المدع
ناهضة للحكو
الحجز .وعند
م
رب والركل في
ه تعرض للض
جن المؤبد إثر
«وعد» إن
سنوات والس
ضرب والتهديد.
ز تلك األحكام.
حت بين خمس
محكمة التميي
لل
جن لمدد تراو
الثة عشر بالس
ي  2013أ َّيدت
ر/كانون الثان
ى النشطاء الث
رية .وفي يناي
وقد ُحكم عل
محكمة عسك
مة جائرة أمام
محاك
عاً سجناء رأي.
وهم جمي

ُاكتب رسالة – غ ِّير حياتهم

بادر إلى إظهار تضامنك مع عائالت النشطاء
المسجونين الثالثة عشر

أرسل إلى عائالتهم رسالة أو بطاقة بريدية .نص
الرسالة المقترح« :سنرفع أصواتنا ضد سجنكم .ولم
يتم إسكات أصواتكم»
أرسل بطاقتك بواسطة:
فريق البحرين
منظمة العفو الدولية

Bahrain Team

Amnesty International
1 Easton Street
London, WC1X 0DW
United Kingdom

المملكة المتحدة

ُاكتب إلى ملك البحرين:

اُكتب إلى ملك البحرين رسالة تدعوه فيه إلى إطالق
سراح النشطاء المعارضين المسجونين الثالثة عشر
فورا ً وبال قيد أو شرط .وتحثه على إجراء تحقيق
في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرض
لها بعض السجناء ،ومحاسبة المسؤولين عن تلك
االنتهاكات.
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
مكتب جاللة الملك
ص.ب 555
قصر الرفاع
المنامة
البحرين

فاكس( +973 1766 4587 :واصل المحاولة)
بريد إلكترونيgeneva.mission@mofa.gov.bh :
ا ِبدأ رسالتك بعبارة :صاحب الجاللة
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