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البحرين: رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الدنماركي لاتخاذ إجراء  

 فوري من أجل إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة
 

 ، عزيزي رئيس الوزراء ميت فريدريكسن

في تأمين اإلفراج عن المدافع البارز عن  لمساعدةمنظمة من جميع أنحاء العالم، نناشدكم ل 100نحن الموقعون أدناه، أكثر من 
حقوق اإلنسان والمواطن ثنائي الجنسية الدنماركية والبحرينية عبد الهادي الخواجة من السجن في البحرين، حيث يقضي عقوبة 

العاشرة  ةبالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته السياسية والحقوقية السلمية في انتهاٍك لحقه في حرية التعبير. مع إتمامه السن
من سجنه، نناشدكم مباشرًة بصفتكم رئيساً لحكومة الدنمارك لتجديد وتعزيز الجهود لضمان اإلفراج الفوري وغير المشروط عنه 

 من العالج الطبي والتأهيل من التعذيب في الدنمارك. بشدة حتى يتمكن من لم شمله بأسرته وتلقي ما يحتاجه

معترف به دولياً، فهو المؤسس المشارك لكل من مركز الخليج لحقوق اإلنسان ومركز ان الخواجة، مدافع عن حقوق اإلنسان 
البحرين لحقوق اإلنسان، والذي كان أيضاً رئيساً له سابقاً، وعمل كمنسق حماية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 

 .2011حتى أوائل عام  2008فرونت الين ديفندرز من عام 

لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوق الناس والمطالبة باإلصالح السياسي  2011يسان أبريل/ن 09اعتقل في 
ر عن الصاد التقرير. اعتقلت قوات األمن الخواجة بعنف، كما هو مفصل في 2011خالل الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير/شباط 

بناًء على طلب الملك البحريني. لقد  2011اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي ُنشر في نوفمبر/تشرين الثاني 
جاء في البيان، "فور إلقاء القبض على المعتقل تلقى ضربة قاسية على جانب وجهه كسرت فكه وأوقعته أرضاً. تم نقله إلى عيادة 

شفى قوات دفاع البحرين حيث أجرى جراحة كبرى في الفك ألربعة عظام مكسورة في وجهه." تعرض وزارة الداخلية ثم مست
الخواجة لمزيٍد من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد أثناء االحتجاز )كما هو موصوف في تقرير اللجنة البحرينية 

 (.8المستقلة لتقصي الحقائق، القضية رقم 

الخواجة مباشرة بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في الفك، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير قام ضباط األمن بتعذيب 
المستشفى العسكري، األمر الذي اضطر الطبيب إلى مطالبة ضباط األمن بالتوقف ألن ذلك سيؤدي إلى إلغاء العمل الجراحي. 

يحتاج إلى جراحة إضافية إلزالة األلواح المعدنية والمسامير بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، ال يزال يعاني من آالم مزمنة و
التي كانت تستخدم إلعادة ربط فكه. وعلى الرغم من الطلبات المستمرة، بما في ذلك من خالل دبلوماسيين دنماركيين، لم يتم 

 "ختفت.إطالع األسرة على سجالته الطبية للحصول على رأي ثاٍن، وادعت السلطات مؤخراً أن السجالت" ا

في محاكم اٍل تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة  محاكمات جائرة لقد ُحكم عليه بالسجن المؤبد إثر
 العادلة.

السجن فرضت قيوداً على المكالمات الهاتفية مع عائلته التي لم في مكالمة حديثة، أدرج الخواجة أربعة مخاوف، منها أن سلطات 
، وصادرت المئات من كتبه ومواد قراءته. كما ذكر أيضاً أن سلطات 19-بسبب كوفيد 2020يرها شخصيًا منذ يناير/كانون الثاني 

ات الجراحية التي يحتاجها. إن السجن تحرمه تعسفياً من العالج الطبي المناسب وترفض إحالته إلى المختصين إلجراء العملي
حرمان السجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد 

 نيلسون مانديال.

 الطعام عن ستة إضراباتيواصل الخواجة احتجاجه على االعتقال التعسفي الذي يتعرض له. منذ اعتقاله، نفذ الخواجة  ،وأخيراً 
اع في سجن جو وسجنه الجائر. بعد وقٍت قصير ، احتجاجاً على األوض2012أيام في عام  110)من السوائل فقط( استمرت إحداها 

ألنه نتج عن  فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الخواجة تعسفي، خلصمن اعتقاله، 
 ممارسته للحقوق األساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وطالب باإلفراج عنه.

منهم على عفو ملكي "ألسباب  901اً، حصل سجين 1486 سراح البحرين أطلقت، 19-، مع بداية جائحة كوفيد2020في مارس/آذار 
وكثير منهم أكبر سناً و/أو يعانون من  -إنسانية". ومع ذلك، لم يكن الخواجة وغيره من المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان 

 من بين المفرج عنهم. -حاالت طبية أساسية

، والتي 2017و 2014ن األوروبي، عندما كان عضوا، في عامي نحن نقدر جهود وزير الخارجية جيبي كوفود، الذي أيد قرارات البرلما
واجة، من بين مدافعين آخرين عن حقوق اإلنسان محتجزين في البحرين نتيجة لعملهم السلمي تدعو إلى إطالق سراح الخ

 والمشروع في مجال حقوق اإلنسان.

 

http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/30/246120
https://www.gc4hr.org/news/view/951
https://www.gc4hr.org/news/view/951
https://www.gc4hr.org/news/view/951
https://usercontent.one/wp/www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/10/WGAD-6-2012-Abdulhadi-Alkhawaja.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/06/340358
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/06/340358
https://www.adhrb.org/ar/?p=6149
http://bahrainrights.net/?p=12696
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/06/340358
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0109_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0044_EN.html
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اليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه نناشدكم شخصياً لتيسير المفاوضات بين حكومتكم وحكومة البحرين لتأمين الحرية الفورية 
اركي المحتجز ظلماً منذ ما يقرب من عقد من الزمان حتى يتمكن من تلقي العالج الطبي وغير المشروطة للمواطن الدنم

 المناسب وأن يجتمع مع عائلته.

 بإخالص،

 بلجيكا –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 جمهورية الجيك –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 المانيا –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 إيطاليا –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 لوكسمبورغ –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 اسبانيا –كاتولونيا  –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 سويسرا –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

  بريطانيا –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 أمريكا –حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب 

 مركز وصول لحقوق اإلنسان

 أفالمي

 الحق

 المركز العربي لحقوق االنسان في الجوالن -الرصد 

 أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين

 مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان

 منظمة العفو الدولية

 األردن جمعية النساء العربيات في

 الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 19المادة 

 مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 ينرابطة عمال اإلعالم الكاريبي

 مركز البحرين لحقوق اإلنسان

 الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان

 معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

 رابطة الصحافة البحرينية

  مركز بوتسوانا لحقوق اإلنسان

 بتيسلم

 باكستان –بايتس للجميع 

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 المركز الكمبودي لحقوق اإلنسان

 تنسيق البحوث العلمية حول اإليدز والتنقل )كارما آسيا(

 الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير

 بيرو –مركز الحقوق والتنمية 

 سيفيكاس
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 أرمينيا –معهد المجتمع المدني 

 تشيلي –مرصد المواطن 

 تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق االنسان بالصحراء الغربية

 المملكة المتحدة –لجنة إقامة العدل 

 تشيلي –لجنة اإلجراءات القانونية 

  خدمات تنمية المجتمع

 أوربا –منتدى اإلعالم المجتمعي 

 الرابطة التشيكية لحقوق اإلنسان

 الجمعوي والتنميةشبكة خليج الداخلة للعمل 

 مركز القلم الدنماركي

 اإلكوادور –العمل البيئي 

 مؤسسة الحدود اإللكترونية

 مركز القلم اإلنكليزي

 المركز األوربي للديمقراطية وحقوق اإلنسان

 الرابطة الفنلندية لحقوق اإلنسان

 حركة اإلعالم الحر

 المغرب –الحرية اآلن 

 فندرزيفرونت الين د

 األلمانيمركز القلم 

 كلوبال فوكاس

 مركز العالم الدولي

 مركز الخليج لحقوق اإلنسان

 الرابطة اليونانية لحقوق اإلنسان

 تركيا –جمعية حقوق اإلنسان 

 مؤسسة حقوق اإلنسان التركية

 حارس حقوق اإلنسان

 هيومن رايتس ووتش

 هيومينا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنية

 مولدوفا –مركز الصحافة المستقلة 

 تركيا –مبادرة حرية التعبير 

 الشرق االوسط وشمال افريقيا –شبكة االبتكار للتغيير

 األكوادور –المؤسسة اإلقليمية لالستشارات في مجال حقوق اإلنسان 

 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

 دعم اإلعالم الدولي

 ولية للمعتقالتالمنظمة الد

 المركز الصحفي الدولي

 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

 جمعية األمل العراقية
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 الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

 شبكة انسم –الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي 

 المرصد العراقي لحقوق اإلنسان

 المرصد العراقي للحريات الصحفية

 كولومبيا –ع المحامين خوسيه ألفير ريستريبو تجم

 حركة الو لحقوق اإلنسان

 لجنة حقوق اإلنسان في التفيا

 األرجنتين –لجنة اإلجراءات القانونية 

 مؤسسة مهارات

 المؤسسة اإلعالمية لغرب إفريقيا

 زمبابوي –معهد اإلعالم بجنوب إفريقيا 

 بنغالديش –مراقبة اإلعالم 

ؤوِن  جِنيَّةُمنَتدى الَمشِرقِ والَمغِربِ للشُّ  الِسِّ

 مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين

 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

 مواطنة لحقوق اإلنسان

 جمهورية الدومينيكان –اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 البرازيل –الحركة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 الملتقى الوطني لحقوق اإلنسان

 منظمة بال حدود اإلنسانية

 نوفوتوزون

 لجنة هلسنكي النرويجية

 رابطة أخبار جزر المحيط الهادئ

 باريوارتان سانجار ساموها

 باكس للسالم

 مركز القلم الكندي

 مركز القلم الدولي

 مركز القلم العراقي

 الرابطة البرتغالية لحقوق اإلنسان 

 منظمة بروتيكشن للحقوق الرقمية

 مركز رام هللا لدراسات حقوق االنسان

 أشعة األملمبادرة دعم 

 شبكة اإلعالم الريفي الباكستاني

 منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان

 منظمة إعالم جنوب شرق أوروبا

 المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية

 المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
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 ولة المدنيةجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والد

 شبكة والد البالد للتنمية

 الرابطة العالمية للمذيعين اإلذاعيين المجتمعيين

 المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

 منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

 للشؤون االستراتيجيةالمعهد اليمني 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


