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تحـرك عاجـل
اعتقال ناشطة تواجه المحاكمة في البحرين
يف  2أغسطس/آب  2012قُبض على الناشطة البحرينية زينب اخلواجة و هاُّتمت بتمزيق صورة مللك البحرين حبسب ما ُزعم.

ويف  4أغسطس/آب مت متديد فرتة اعتقاهلا إىل سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيق.

ويف مساء  2أغسطس/آب  2012قُبض على زينب اخلواجة عندما كانت تتظاهر مبفردها خارج العاصمة املنامة على دوار
القدم يف شارع البديع .وبعد يومني مت متديد فرتة اعتقاهلا ملدة سبعة أسام أخرى و ُاُّتمت "بإتالف ممتلكات حكومية" ألهنا
كانت قد مزقت صورة مللك البحرين أثناء احتجازها يف مايو/أيار.
ويف األشهر التسعة املاضية قُبض على زينب اخلواجة وأُطلق سراحها مرات عدة .كما قُدمت إىل احملاكمة عدة مرات بتهم "
التجمهر غري املشروع" و"شتم مسؤولني" .وال تزال تواجه ثالث حماكمات أخرى :احملاكمة األوىل هي جلسة استماع يف
دعوى استئناف بتهمة "التعدي على شرطية وسبِّها" يف مستشفى عسكري .وكانت قد بُرئت ساحتها من هذه التهمة يف

مايو/أيار ،ولكن االدعاء العام استأنف احلكم ،حيث تُعقد حاليا جلسة االستئناف؛ وستُعقد اجللسة التالية يف
أكتوبر/تشرين األول.
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وتواجه زينب اخلواجة حماكمتني أخريني .وقد أُ ِّجل موعد انعقاد احملاكمة األوىل ،مع متهمة أخرى هي معصومة سيد شرف،
بتهمة "التجمهر غري املشروع" و" التحريض على كراهية النظام" إىل  5سبتمرب/أيلول .أما احملاكمة الثانية بتهمة إعاقة حركة
السري خالل االحتجاج ،فقد أُجل موعدها إىل  1نوفمرب/تشرين الثاين.
وزعم أن زينب اخلواجة قد ُجرحت يف رجلها نتيجة إلصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها شرطة مكافحة الشغب
ُ
لفض احتجاج كانت تراقبه قبل بضعة أسابيع .ومل يتضح ما إذا كانت قد حصلت على معاجلة طبية يف احلجز أم ال .إن
منظمة العفو الدولية تعترب زينب اخلواجة سجينة رأي حمتجزة بسبب ممارستها السلمية حلقها يف حرية التعبري والتجمع
واالشرتاك يف اجلمعيات ،ليس إال.

يرجى كتابة مناشدات باللغة اإلنجليزية أو العربية تتضمن ما يلي:
 اإلعراب عن القلق من أن تكون زينب اخلواجة حمتجزة ال لشيء إال بسبب ممارستها حلقها يف حرية التعبري
والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات ،وحث السلطات البحرينية على إطالق سراحها فورا وبال قيد أو شرط؛
 حث السلطات على إسقاط مجيع التهم املوجهة إليها؛
 حث السلطات على محايتها من التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة ،وضمان توفري املعاجلة الطبية اليت قد
حتتاج إليها.

يرجى إرسال المناشدات قبل  17سبتمبر/أيلول  2012إلى:
امللك
الشيخ محد بن عيسى آل خليفة
مكتب جاللة امللك
ص.ب 555

قصر الرفاع
املنامة ،البحرين
فاكس:

+ 973 1766 4587

املخاطبة :جاللة امللك

وزير الداخلية
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة

وزارة الداخلية
ص.ب 12

املنامة ،البحرين
فاكس:

+973 1723 2661

الربيد اإللكرتوين عرب املوقع:
تويرت:

http://www.interior.gov.bh/complaints_en.aspx

@moi_Bahrain

املخاطبة :معايل الوزير

املدعي العام
علي البوعينني
مكتب املدعي العام
ص.ب

450

املنامة ،البحرين
فاكس:

+973 1753 0884

املخاطبة :السيد على البوعينني

يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم .كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية
المحلية أدناه:
االسم العنوان
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العنوان

2

العنوان 3

رقم الفاكس عنوان الربيد اإللكرتوين

املخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،فريجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا.

تحـرك عاجـل
اعتقال ناشطة تواجه المحاكمة في البحرين
معلومات إضافية
زينب اخلواجة ناشطة حبرينية ،ووالدها هو عبداهلادي اخلواجة ،أحد نشطاء املعارضة البارزين الثالثة عشر الذين أصدرت
حمكمة عسكرية حبقهم أحكاما قاسية بالسجن يف يونيو/حزيران .2011
قُبض على زينب اخلواجة أول مرة يف ديسمرب/كانون األول  ،2011وأُطلق سراحها بعد بضعة أيام .وقد ُوجهت إليها ُّتم

"التجمهر غري املشروع" و"التحريض على كراهية النظام" ،وجتري حماكمتها يف الوقت الراهن .ويف  21أبريل/نيسان ،2012
قُبض عليها مرة أخرى بعد جلوسها على الطريق السريع القريب من امليناء املايل احتجاجا على اعتقال والدها وعلى تردي
أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين عموما .ويف  29مايو/أيار أُطلق سراحها بعد دفع غرامة قدرها  200دينار حبريين (حوايل
 530دوالر أمريكي) ،بسبب شتم شرطية ،ولكنها ال تزال تواجه جلسة استماع يف دعوى استئناف بتهمة "شتم شرطية" يف
مستشفى عسكري ،كما تواجه حماكمة أخرى بتهمة إعاقة حركة السري خالل مشاركتها يف احتجاج ،وقد مت تأجيل هذه
اجللسة إىل  1نوفمرب/تشرين الثاين.
إن أزمة حقوق اإلنسان يف البحرين مستمرة .وعلى الرغم من مزاعم السلطات خبالف ذلك ،فإن عنف الدولة ضد الذين
يعارضون حكم عائلة آل خليفة مستمر .ويف املمارسة العملية مل يتغري الكثري يف البالد منذ محلة القمع الوحشية اليت ُشنت
على احملتجني املناهضني للحكومة يف فرباير/شباط ومارس/آذار .2011

وأعلنت السلطات البحرينية نيتها يف إجراء إصالحات واستقاء الدروس والعرب من أحداث فرباير/شباط ومارس/آذار .ويف
نوفمرب/تشرين الثاين  ،2011قدمت جلنة التحقيق املستقلة يف البحرين ،اليت أنشأها امللك محد بن عيسى آل ثاين ،تقريرا
حول التحقيقات اليت أجرُّتا يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت على خلفية االحتجاجات املناهضة للحكومة.
وخلص التقرير إىل نتيجة مفادها أن السلطات اقرتفت انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان ،مع اإلفالت من العقاب على

ارتكاهبا ،ومن بني تلك االنتهاكات االستخدام املفرط للقوة ضد احملتجني ،وتفشي التعذيب وغريه من ضروب إساءة
املعاملة ،واحملاكمات اجلائرة ،وعمليات القتل غري القانوين .كما حث التقرير احلكومة على إنشاء هيئة مستقلة تتألف من
ممثلي اجملتمع املدين واملعارضة واحلكومة فورا؛ واإلشراف على تنفيذ توصيات جلنة التحقيق املستقلة يف البحرين ،وإجراء
إصالحات تشريعية هبدف ضمان اتساق القوانني الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وتقدمي املسؤولني عن تلك
االنتهاكات إىل ساحة العدالة.
بيد أن رد احلكومة حىت اآلن مل يالمس سوى القشرة اخلارجية هلذه القضايا .وجاءت اإلصالحات "باملفرق" ،رمبا هبدف
إرضاء الشركاء الدوليني للبحرين ،وعجزت عن توفري املساءلة والعدالة احلقيقية للضحايا .ويستمر ارتكاب انتهاكات حقوق
اإلنسان بال رادع .وترفض احلكومة إطالق سراح عشرات السجناء الذين احتُجزوا بسبب مطالبتهم بإصالحات سياسية
حقيقية ،وال تتصدى لشعور األغلبية الشيعية املتجذر بالتمييز والتهميش السياسي ،اللذين أديا إىل تفاقم االنقسامات

الطائفية يف البالد.
كانت زينب اخلواجة موضوع التحرك العاجل رقم UA 117/12 (MDE 11/026/2012) :وحتديثاته.
االسم :زينب اخلواجة
النوع االجتماعي :أنثى
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