تحرك عاجل
أحمد مشيمع يحكي لأسرته عن تعرضه للضرب
أخبر سجين الرأي أحمد مشيمع أسرته بتعرضه للضرب عقب إضراب وقع في السجن في
العاشر من مارس/آذار ،وعن تعرضه للضرب مرة أخرى في الأسبوع الأول من مايو/أيار .ولعله
يواجه الآن خطر التعرض للمزيد من التعذيب وسوء المعاملة.
يقضى أحمد مشيمع حكما بالسجن لمدة عام صدر في ديسمبر/كانون الأول  4102بسبب
قراءته قصيدة عدت مسيئة لملك البحرين .وبعد وقوع إضراب في سجن جو في العاشر من
مارس/آذار ،لم تتمكن أسرته من رؤيته إلا في الخامس من مايو/أيار .وخلال هذه الزيارة
أخبرهم مشيمع أنه قبل يومين عصبت عيناه وتعرض للضرب على ظهره وركبتيه لأنه قال
للسجناء الآخرين ألا يطلبوا الذهاب إلى دورة المياه خلال وردية حارس يعمل على إذلالهم .كما
قال لأسرته إنه هو وسجناء آخرين تعرضوا للضرب في العاشر من مارس/آذار وبعد ذلك لم
يسمح لهم بالذهاب إلى دورة المياه لمدة ثلاثة أيام .وقالت أسرته إنه شكا خلال الزيارة من
فقدان السمع بإحدى أذنيه ومن شعوره بالألم في كل مكان بجسمه .وكان ينام هو وسجناء
آخرون في خيمة منصوبة في باحة السجن منذ العاشر من مارس/آذار.
وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى مكتب المظالم بوزارة الداخلية يوم  40أبريل/نيسان،
حيث تناولت المخاوف المتعلقة بعدم اتصال أحمد مشيمع بأسرته واستفسرت عن حالته
الصحية .كما أثارت منظمة العفو الدولية المخاوف المتعلقة بأنباء تعذيب نزلاء سجن جو
وإساءة معاملتهم ،وتساءلت عن الخطوات التي اتخذها مكتب المظالم للتحقيق في مثل هذه
الادعاءات .ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
يرجى الكتابة فورا باللغة العربية أو الإنجليزية:
 لحث السلطات على ضمان عدم تعرض أحمد مشيمع للمزيد من التعذيب أو إساءة
المعاملة وفتح تحقيق في هذه الادعاءات.
 حث السلطات على الإفراج عنه فورا ودون قيد أوشرط ،حيث إنه من سجناء الرأي وإنه
سجن لمجرد ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير.
 حث السلطات على نشر نتائج تحقيق يقال إن مكتب المظالم بوزارة الداخلية قد فتحه
بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء في سجن جو.
ويرجى إرسال المناشدات قبل  42يونيو/حزيران  4102إلى:
الملك

الشيخ حمد بن عيسى الخليفة
ديوان جلالة الملك
ص .ب222 .
قصر الرفاع ،المنامة ،البحرين
فاكس ( +973 1766 4587 :كرر المحاولة)
صيغة المخاطبة :صاحب الجلالة
وزير الداخلية
الشيخ راشد بن عبدهللا الخليفة
وزارة الداخلية
ص .ب ،02 .المنامة ،البحرين
+973 1723 2661فاكس:
بريد إلكترونيinfo@interior.gov.uk :
صيغة المخاطبة :معالي الوزير
كما ترسل نسخ إلى:
وزير العدل والشؤون الإسلامية
الشيخ خالد بن علي بن عبد هللا الخليفة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية
ص .ب ،221 .المنامة ،البحرين
فاكس+973 1753 1284:
بريد إلكترونيhttp://www.moj.gov.bh/en/default76a7.html?action=category&ID=159 :
تويتر@Khaled_Bin_Ali :
كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في بلادكم .نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:
الاسم العنوان  0العنوان  4العنوان  2فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني
صيغة المخاطبة المخاطبة
نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً.
هذا هو التحديث الخامس من التحرك العاجل  .5/14لمزيد من المعلومات. :
//2015/en1101https://www.amnesty.org/en/documents/MDE11/

تحرك عاجل
أحمد مشيمع يحكي لأسرته عن تعرضه للضرب
معلومات إضافية
ألقي القبض على أحمد مشيمع في  42ديسمبر/كانون الأول  4102واتهم "بالتجمع غير
القانوني بنية ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام" عقب تظاهرات وقعت في  02فبراير/شباط
من ذلك العام إحياء للذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة .وقد أنكر مشيمع التهمة ،لكن محاكمته
بدأت أمام المحكمة الصغرى الجنائية في المنامة في  02مارس/آذار  4102ولا تزال مستمرة
حتى الآن .وفي  42يونيو/حزيران  4102تم الإفراج عنه بكفالة ،ثم قبض عليه مرة أخرى في 02
نوفم بر/تشرين الثاني لاتهامه بتهم جديدة تتمثل في "إهانة ملك البحرين علنا" عندما قرأ
قصيدة في أحد الاحتفالات الدينية .وفي ديسمبر/كانون الاول  ،4102حكم عليه بالسجن لمدة
عام ،وتم تأييد الحكم عند الاستئناف في فبراير/شباط  .4102وجدير بالذكر أن القانون
البحريني يعاقب بالحبس لمد تصل إلى سبعة أعوام كل من يهين ملك البحرين علنا.
وبعد القبض عليه أخبر أحمد مشيمع أسرته في أثناء زيارتها له بالسجن أنه قد تعرض للتعذيب
خلال التحقيقات فور إلقاء القبض عليه .وقال إنه تعرض للضرب والركل في رجليه وأجبر على
إهانه أبيه ودينه كما أكره على توقيع وثائق تجرمه.
وفي أعقاب وقوع إضراب بالسجن في العاشر من مارس/آذار ،4102أبلغ نزلاء سجن جو عن
وقائع تعذيبهم وإساءة معاملتهم ،وحرم الكثيرون منهم من الزيارات الأسرية .كما أبلغ سجناء
آخرون عن إجبارهم على النوم في خيام منصوبة في باحة السجن.
الاسم :أحمد مشيمع
النوع :ذكر
لمزيد من المعلومات عن التحرك العاجل  ،5/14رقم الوثيقة ،MDE 11/1636/2015 :تاريخ الصدور04 :
مايو/أيار 4102

