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تحرك عاجل

الضرب واالعتقال لناشطتين بسبب االحتجاج
قبض في  15ديسمبر/كانون األول على زينب الخواجة ،وهي ناشطة حكم على والدها بالسجن مدى الحياة

يصور الحادثة
لمشاركته في احتجاجات البحرين ،وذلك أثناء مشاركتها في احتجاج سلمي .ويظهر شريط فيديو ِّ

زينب وهي تتعرض للمعاملة السيئة أثناء القبض عليها ،وهي ما برحت محتجزة منذ اعتقالها إلى جانب صديقتها
معصومة السيد شرف.

زينب الخواجة ،البالغة من العمر  27سنة ،ناشطة حبرينية وابنة عبد اهلادي اخلواجة ،أحد ناشطي املعارضة البارزين
األربعة عشر الذين أصدرت حمكمة عسكرية أحكاماً قاسية بالسجن حبقهم يف يونيو/حزيران  .2011واعتقلت مساء
 15ديسمرب/كانون األول عقب احتجاج سلمي وسط دوار هامجته الشرطة وفضته بالقوة ،مستخدمة الغاز املسيل
للدموع والقنابل الصوتية .وعندما قبضت عليها الشرطة ،كانت الشخص الوحيد الذي بقي يف وسط الدوار ،حيث
كانت جتلس بصورة سلمية .وتظهر لقطات القبض عليها يف شريط الفيديو كيف جرى تكبيل يديها وشحطها من قيد
يديها على األرض إىل سيارة للشرطة على مسافة أمتار من قبل شرطيتني ،ما جعل رأسها يرتطم بقوة باألرض على حنو
وزعم أهنا تعرضت للضرب على ساقيها ويديها ورأسها أيضاً عقب إدخاهلا يف عربة الشرطة .ووعندما حاولت
متكررُ .
صديقتها ،معصومة السيد شرف ،محايتها من املزيد من الضرب ،قبض عليها أيضاً .واقتيدتا من مث إىل مركز شرطة
"البديع" ،يف ضواحي املنامة ،عاصمة البحرين ،حيث تعرضتا للضرب جمدداً ،حسبما ذكر.

وحضر حماميان استجواهبما من جانب مسؤول يف مكتب املدعي العام يف وقت مبكر من يوم  16ديسمرب /كانون
األول .ووجهت إليهما هتم املشاركة يف جتمع غري مشروع ،واالعتداء على ضابطة حبرينية ،وإثارة الكراهية ضد قادة
البحرين.
وطلب احملاميان إحالة املرأتني املعتقلتني إىل طبيب شرعي كي يفحص ما حلق هبما من إصابات .واستجيب للطلب يف
 17ديسمرب/كانون األول .ومل يسمح هلما بالزيارات العائلية حىت اآلن .وأمر مكتب املدعي العام بتوقيفهما لسبعة أيام
إلجراء املزيد من التحقيقات .ويف يوم اخلميس 22 ،ديسمرب/كانون األول ،متثل كلتا املرأتني أمام قاض سيقرر ما إذا
كان ينبغي متديد فرتة توقيفهما .ومها حمتجزتان حالياً يف مركز االحتجاز النسائي يف مدينة عيسى ،إىل اجلنوب الغريب
من املنامة.

يرجى الكتابة فوراً باإلنجليزية أو بالعربية:
لتعربوا عن بواعث قلقكم بشأن اعتقال زينب اخلواجة ومعصومة السيد شرف لسبب وحيد هو ممارستهما
•
حقوقهما يف حرية التعبري والتجمع واملشاركة يف اجلمعيات ،وحلث السلطات البحرينية على اإلفراج عنهما فوراً وبال قيد
أو شرط.

وحلث السلطات البحرينية على مباشرة حتقيق مستقل وحمايد فوراً يف مزاعم تعرض املرأتني للضرب أثناء
•
القبض عليهما ،وتقدمي أي شخص تتبني مسؤوليته عن ذلك إىل ساحة العدالة ،ومحايتهما من التعرض ملزيد من
التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل  30يناير/كانون الثاني  2012إلى:
وزير الداخلية
جاللة امللك
الشيخ محد بن عيسى آل خليفة
مكتب جاللة امللك
ص .ب555 .
قصر الرفاع،
املنامة ،البحرين
فاكس:

+973 176 64 587

طريقة المخاطبة :صاحب الجاللة

وزير الداخلية
الشيخ راشد بن عبد اهلل بن أمحد آل خليفة
وزارة الداخلية
ص .ب13 .
املنامة ،البحرين
طريقة المخاطبة :صاحب المعالي

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية
الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية
ص .ب،32868 .
املنامة البحرين
فاكس:

+973 171 04 977

بريد إلكترونيpr@social.gov.bh :

طريقة المخاطبة :صاحبة المعالي

وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين للبحرين المعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى إدخال العناوين
الدبلوماسية المحلية المدرجة فيما يلي:

تحرك عاجل
الضرب واالعتقال لناشطتين بسبب االحتجاج
معلومات إضافية
مضت شهور منذ أن بدأ عشرات األشخاص التظاهر يف دوار اللؤلؤة يف فرباير/شباط ومارس/آذار  .2011بيد أن
العشرات من العاملني الصحيني ،ونشطاء املعارضة وحقوق اإلنسان ،واملعلمني وسواهم ما برحوا يواجهون احملاكمات
أو يقضون أحكاماً بالسجن يف البحرين.
وزينب اخلواجة هي ابنة عبد اهلادي اخلواجة ،أحد أبرز ناشطي املعارضة واملدافع عن حقوق اإلنسان ،الذي حكم عليه
يف  21يونيو/حزيران بالسجن مدى احلياة ملشاركته يف االحتجاجات يف البحرين (أنظر التحرك العاجل UA
 139/11وحتديثاته) .ويزعم أنه تعرض للتعذيب يف السجن .ودأبت ابنته ،زينب ،على انتقاد السلطات البحرينية
بشدة يف أحاديثها إىل وسائل اإلعالم الدولية عن احلمالت القمعية ضد احملتجني وعن حماكمة أبيها اجلائرة وتعذيبه.
وحكم على زوج زينب كذلك بالسجن أربع سنوات يف أكتوبر/تشرين األول  2011ملشاركته يف االحتجاجات .وقد
أعلنت إضراباً عن الطعام لالحتجاج على القبض على والدها يف أبريل/نيسان .2011
ويف  23نوفمرب/تشرين الثاين ،أصدرت "اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق" ،اليت أنشئت مبوجب مرسوم ملكي
يف  29يونيو/حزيران للتحقيق يف االنتهاكات أثناء احتجاجات مارس/آذار -فرباير/شباط ،وسواها من االنتهاكات يف
األشهر اليت تلت ،تقريراً من  500صفحة.
وغطى التقرير مئات حاالت االنتهاكات حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك ضرب احملتجني على أيدي قوات األمن،
واالعتقاالت التعسفية اجلماعية لناشطني من املعارضة أغلبيتهم من الشيعة ،والتعذيب الواسع النطاق ،أدت فيما أدت
إليه إىل مخس وفيات جنمت عن التعذيب يف احلجز .بينما لقي ما ال يقل عن  46شخصاً مصرعهم بالعالقة مع
االحتجاجات ،مبن فيهم مخسة من موظفي األمن .وحض التقرير احلكومة البحرينية على أن تنشئ على الفور جلنة
مستقلة تضم ممثلني عن اجملتمع املدين واملعارضة واحلكومة؛ وعلى أن تشرف على تنفيذ توصيات جلنة التقصي؛ وعلى
إجراء إصالحات تشريعية لضمان تساوق القوانني البحرينية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وعلى إخضاع
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات للمساءلة.
االسم :زينب اخلواجة؛ ومعصومة السيد شرف
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