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 تحرك عاجل 
 ية انتقامعمال سجين رأي يتعرض أل

الخواجة محروًما من اإلجراءات   الهادي  البحريني عن حقوق اإلنسان عبد  الدنماركي  المدافع  يزال  ال 
، قضت محكمة استئناف  2022ديسمبر/كانون األول    29  المحكمة. ففي  جانب القانونية الواجبة من  

  5بأنه ال يحق له استئناف القضية التي أدانته فيها محكمة جنائية بتهمة إهانة موظف عام. وفي  
الثاني   أ  2023يناير/كانون  ب  تد  ي  ،  يْمُثل عبد  الحكم  إدانته في قضية تحطيم كرسي في السجن. ولم 

إلى غرفة    قتيد، اُ 2023يناير/كانون الثاني    6حضور الجلسات. وفي  الهادي الخواجة أمام المحكمة ل
العام   الموظف  لمواجهة  السجن  اُتهم  حراس  رأي ُيعتبر  بإهانته.  الذي  سجين  الخواجة  الهادي  عبد 

 . أو قيد شرط يدون أبا و يجب اإلفراج عنه فورً و 

 وذج الرسالة أدناه.م نمابادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخد

 ولي العهد ورئيس الوزراء  

 سمو الشيخ سلمان بن حمد 

 ديوان ولي العهد 

 29091صندوق بريد رقم 

 البحرين   –الرفاع 

 http://www.crownprince.bh/ar/contactالبريد اإللكتروني )عبر استمارة االتصال(: 

 BahrainPMO@ و BahrainCPnews@تويتر:  

 

http://www.crownprince.bh/ar/contact
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 سمو الشيخ،
 تحية طيبة وبعد ...

عبد  سجين الرأي ن ضد ي ن المرفوعتي القضيت  نظرت محكمة االستئناف الجنائية الكبرى الثانية فيلقد 
جلسات   دون السماح له بحضورب البحرينية والدنماركية،، الذي يحمل الجنسيتين الهادي الخواجة
، قضت المحكمة بأن عبد الهادي الخواجة ليس له 2022ديسمبر/كانون األول   29المحاكمة. وفي 

  265عادل دينار بحريني )ما ي   100 قدرها غرامة  بدفع حكمت عليهإدانته، و الحكم بالحق في استئناف 
، عندما احتج عبد الهادي الخواجة في 2022مارس/آذار  30  في ما يتعلق بحادثة (، فياأمريكي   ادوالر  

ط السجن. اضب أحد  ة معد دخل في مشاو إبراهيم(،  ات التطبيع مع إسرائيل )اتفاقي اتفاق على السجن
دين فيها  لقضية الثانية التي أ  ، جلسة االستماع في ا2023يناير/كانون الثاني  5، إلى أرجأت المحكمةو 
دوالر ا أمريكي ا( لتحطيم كرسي، وإهانة   160عادل دينار ا بحريني ا )ما ي   60دفع غرامة قدرها ح كم عليه بو 

ع من  بعد أن م ن   وذلك ،أثناء وجوده في سجن جوفي ، 2021موظف عام، في نوفمبر/تشرين الثاني  
يعشن في الخارج. وقد قضى عبد الهادي الخواجة حتى اآلن ما  اتي و إجراء مكالمات هاتفية مع بناته الل

ظاهرات سلمية خالل تالمؤبد في سجن جو لقيادته   بسجنه  الحكم الجائر مدة عام ا من 11يزيد عن 
 .2011االنتفاضة الشعبية في البحرين عام  

قال فيها عبد الهادي الخواجة إنه  سالة  ر محاميه رئيس المحكمة  م، سل  2023  كانون الثاني/يناير 5في و 
زيارته قبل جلسة االستماع،  من  المحامي تمكينطلب من محاميه االنسحاب من الجلسة في حال عدم 

ر، لم وبالفعلبالحضور.  عبد الهادي الخواجةح لأو إذا لم ي سم   المحكمة،  أمام عبد الهادي الخواجة   ي حض 
 .القاضي حكم اإلدانة ودفع الغرامة د ي  ة، وأ  كماوانسحب محاميه من جلسة المح

أن حراس السجن استدرجوه إلى مبنى إدارة  بوفي اليوم التالي، اتصل عبد الهادي الخواجة ببناته وأخبرهم  
دين الموظف العام الذي أ   يواجهو السجن بحجة إجراء مكالمة مع محاميه، لي نق ل إلى غرفة حراس السجن 

على الدخول إلى الغرفة، وبدأ بالصراخ وترديد الشعارات. وفي   إجبارههادي الخواجة بإهانته. وقاوم عبد ال
 ح له بإجراء مكالمات مع محاميه بعد اآلن. يناير/كانون الثاني، أ بلغ بأنه لن ي سم   8

، فإننا  بسلمية  حقوقه اإلنسانية ةأن عبد الهادي الخواجة سجين رأي مستهدف فقط لممارس إلى نظرًا 
األحكام الصادرة  و   ته، وإلغاء إدانقيدأو أي شرط دون بوكم إلى ضمان اإلفراج عنه فورًا، و ندعو سم 

https://docs.google.com/document/d/1VB-F2jw1qdG9LWC7ISw0ggcZdd4jdprdOtaO1V8c9dA/edit
https://docs.google.com/document/d/1VB-F2jw1qdG9LWC7ISw0ggcZdd4jdprdOtaO1V8c9dA/edit
https://docs.google.com/document/d/1VB-F2jw1qdG9LWC7ISw0ggcZdd4jdprdOtaO1V8c9dA/edit
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حمايته من التعرض  كما يجب محاميه،  بالتواصل معح له عنه، يجب أن ُيسم  يُفر ج . وريثما بحّقه
 للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. 

 ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
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 علومات إضافية م

ربع وهو زوج وأب أل،  وسجيت رأي  نسانإلمدافع بارز عن حقوق ا( هو  عام ا  61)عبد الهادي الخواجة  
ومركز البحرين لحقوق   ،من مركز الخليج لحقوق اإلنسان  أحفاد. شارك في تأسيس كل    ربعةبنات وجد أل

منطقة الشرق  لحماية الق منس   كان عبد الهادي الخواجة يشغل منصب ، 2011عام   مطلعحتى و اإلنسان. 
وشمال   اإلنسان  جمعيةفي    فريقياإاألوسط  ديفندرز  حقوق  الين  شاركو .  فرونت  أن  له  بعثة  في    سبق 

الدولية العفو  لمنظمة  التابعة  الحقائق  في    تقصي  العراق  في  2003في  ا  أيض  عضو  وهو  الشبكة  ، 
موارد   لمركز  الدولية  اإلنسقطاع  االستشارية  وحقوق  الخواجة    .اناألعمال  الهادي  سلمي    مناصرعبد 

و لقضايا   اإلنسان  الجوائز حاز  حقوق  من  العديد  المجال    على  " بين  من ،  الحقوقيفي  جائزة  بال  ها  عالم 
لم  من    تعذيب" الدنماركي  التعذيب ناه  المعهد  في  (Dignity  –  ديغنتي)   ضة  عليها  حصل  التي   ،

  للمدافعين عن حقوق نالز المرموقة  ي زة مارتن إحصل مؤخر ا على جائكما  .  2013أكتوبر/تشرين األول  
 . 2022اإلنسان لعام  

بناته، إنه يواجه  مع  ، قال عبد الهادي الخواجة، خالل اتصال هاتفي  2022  تشرين الثاني/نوفمبر  6في  
ا من المحاكمات الجديدة المنفصلة.   ، بدأت محاكمته غيابي ا أمام  2022  تشرين الثاني/ نوفمبر  3في  و عدد 

الثانية    الصغرى   ةالمحكم بالستيكي  تحطيم  تهمةب الجنائية  نوفمبر  ،كرسي  الثاني/ في    ، 2021  تشرين 
م  ،شرطة في سجن جوالط  ا ضبإلى أحد  إهانة  توجيه  و  مكالمات    إجراء  نع منم    بعدماوذلك    ،حسبما ز ع 

  المقرر عقدها من  ي كان  ت، الجلسة االستماع الثانية  موعد   وأ رجئبناته المقيمات في الخارج.  مع  هاتفية  
ألن عبد الهادي الخواجة،   ؛2022  تشرين الثاني/نوفمبر   28إلى    ،2022  تشرين الثاني/نوفمبر  16في  

لمحاميه لتمثيله في المحكمة. ومع ذلك،   رسمي   التوقيع على توكيل ال  الذي أراد حضورها، كان عليه أو 
كي ي سجل  الضغط عليه وتهديده  ،  كالخواجة للقيام بذل  أثناء انتظار، في  في السجن  حاول ضابط مسؤول

أمام تأكيده  وكرر  رفض  عبد الهادي الخواجة    إال أن  .أنه يرفض حضور الجلسةفيه    علنمقطع فيديو ي
 دون السماح له بالتوقيع على التوكيل. بعيد إلى زنزانته  . وعندئذ، أ  حضور الجلسةعلى رغبته في الكاميرا 

القضية    صلتت و .  عاممحاكمته الثانية بتهمة إهانة موظف    ، بدأت 2022  تشرين الثاني/نوفمبر  21في  و 
عندما  2022  آذار/مارس  30في    حدثت   واقعةب الخواجة  تظاهر  ،  الهادي  ا  عبد    اتفاق على  احتجاج 

إنسان وسخ ونجس وعندك أسلوب "أنت    :ط السجنا ضبحد  قال ألو   (راهيمإب  ات اتفاقي التطبيع مع إسرائيل )
ا الجلسة أ رجئتوقد . تعامل حيوانات"  نوفمبر/تشرين الثاني.   28إلى  أيض 
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  15، أدانت المحكمة الخواجة وغرمته في كلتا القضيتين. وفي  2022نوفمبر/تشرين الثاني   28وفي 
ي عبد الهاد  حالةيسلط الضوء على   قرار ا عاجال  ، اعتمد البرلمان األوروبي 2022  كانون األول/ديسمبر

ديسمبر/كانون األول   27. وفي  اإلفراج عنهالسجناء السياسيين اآلخرين، ويدعو إلى  وحاالت الخواجة، 
أحكام  ، التقى بمحاميه ألول مرة في السجن، لكن محاميه لم يتلق بعد وثائق المحكمة المتعلقة ب 2022

 .األخيرةة داناإل

ه إليهيواجه عبد الهادي الخواجة قضية ثالثة، و  أو تغييره على   الحكم  تهمة التحريض على قلب نظام وت وج 
في   السجن  في  وقعت  حادثة  عند 2022يوليو/تموز    27خلفية  الداخلية  وزير  عزل  إلى  فيها  دعا   ،

وأفعال إسرائيل،  مع  التطبيع  على  الفلسطينيين.    إسرائيل  احتجاجه  قيد  و تجاه  اآلن    لدى التحقيق  القضية 
م عليه  قد    ،محكمة في أي لحظة. وفي حالة إدانة عبد الهادي الخواجةإلى الوقد ت حال  ،  النيابة العامة ي حك 

 .أعوام  10بالسجن لمدة تصل إلى 

دوره في قيادة بسبب  ،هذا ويقضي عبد الهادي الخواجة حكم ا بالسجن مدى الحياة في سجن جو
 .2011ظاهرات السلمية خالل االنتفاضة الشعبية في البحرين عام  تال

  احتجاز أن    الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي التابع لألمم المتحدة، اعتبر  2012ر  في مايو/أياو 
تعسفي الخواجة  الهادي  إثر    إذ   ؛عبد  التعبيرحقوقه    ةممارسجاء  حرية  أو    ،في  الجمعيات  وتكوين 

الحصول  في  بمنحه حق ا واجب النفاذ  و فور ا  باإلفراج عنه  الفريق  لتجمع السلمي. وطالب  وا  ،االنضمام إليها
 تعويض.على 

   اللغة العربية أو اإلنكليزيةلة: فض  لغة المخاطبة المُ 
ا يمكنو   األم.   تكماستخدام لغ أيض 

 2023 آذار/مارس 8ُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل: 
إرسال مناشدات بعد الموعد  رغبتم في ، في حالمع منظمة العفو الدولية في بلدكوي رجى مراجعة فر 

 المحدد. 
 )صيغ المذكر( االسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة: عبد الهادي الخواجة

 رابط التحرك العاجل السابق:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/6295/2022/ar/   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0447_EN.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FWGAD%2F2012%2F6&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/6295/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/6295/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/6295/2022/ar/

