
 على حلفاء االبحريین االعمل على إإططالقق سرااحح االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن
  

االدوولي لإلدداانة االعلنيیة للحملة  االمجتمعَ تدعو  منظمة) (أأرربعيین االمنظماتت االموقعة أأددناهه - 2014أأكتوبر/تشريین ااألوولل 28 
حقوقهھم االسلميیة ل مماررسةاالاالمستمرةة ضد االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن االذيین يیتعرضونن للمضايیقة وواالسجن وواالنفي االقسريي بسبب 

نوفمبر/تشريین ااألوولل في  22االمعترفف بهھا ددووليیا في حريیة االتعبيیر وواالتجمع. مع ااقتراابب ااالنتخاباتت االبرلمانيیة االمقرررةة في 
كمؤشر االبحريین٬، يیتعيین على االمجتمع االدوولي إإقناعع حكومة االبحريین بأهھھھميیة ااإلفرااجج عن االمداافعيین االسلميیيین عن حقوقق ااإلنسانن 

.ةإلجرااء اانتخاباتت حرةة وونزيیهھ  
 

أأصبحت تالقي  بلإإنن هھھھجماتت االسلطاتت االبحريینيیة ضد مداافعي حقوقق ااإلنسانن ووضد حريیة االتعبيیر٬، لم تزدداادد تكراارراا ووشدةة فحسب 
حمد بن عيیسى آآلل خليیفة بأنهھ سيیقاتل ضد  )االملك(٬، أأعلن 2014 سبتمبر/أأيیلولل 3ددعما في أأووساطط أأتباعع االنخبة االحاكمة. في 
جتماعي من خاللل االوسائل االقانونيیة. ووأأشارر إإلى أأنن "هھھھناكك من يیحاوولل ااستغاللل شبكاتت "ااالستخداامم غيیر االمشرووعع" لإلعالمم ااال

االتوااصل ااالجتماعي لنشر ااألفكارر االسلبيیة٬، وواالتسبب في اانهھيیارر االمجتمع تحت ذذرريیعة حريیة االتعبيیر ووحقوقق ااإلنسانن". كما حذرر 
عيیة.ررئيیس االوززررااء قبل ذذلك أأيیضا من ااستهھداافف مستخدمي ووسائل ااالعالمم ااالجتما  

 
بسبب نشرهھھھم ررسائل على ووسائل ااإلعالمم ااإلجتماعيیة٬،  2014 خالللحالة ااعتقالل  16ووقد ووثق مركز االبحريین لحقوقق ااإلنسانن 

ووبخاصة على "تويیتر" وو "اانستغراامم". ووفي شهھر ااكتوبر/تشريین ااألوولل فقط سوفف يیوااجهھ أأبرزز مداافعي حقوقق ااإلنسانن في 
اددةة جمشيیر٬، أأحكاما لتهھم تتعلق بحريیة االتعبيیر تصل ألعواامم من االسجن. االبحريین٬، وومنهھم نبيیل ررجب وو ززيینب االخوااجة ووغ  

 
نبيیل ررجب٬، ررئيیس مركز االبحريین لحقوقق ااإلنسانن٬، وومديیر مركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن٬، وونائب ااألميین االعامم لالتحادد االدوولي 

خليیة ووقوةة ددفاعع االبحريین على تويیتر. ووااتهھم بإهھھھانة ووززااررةة االداا 2014لحقوقق ااإلنسانن٬، ااعتقل في ااألوولل من ااكتوبر/تشريین ااألوولل 
ووقد ااعتقل ررجب في االيیومم االتالي  لعوددتهھ من جولة عمل قامم بهھا في أأووررووبا٬، حيیث تحدثث خاللهھا عن اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن في 

 كما قامم بزيیاررةةي االبرلمانن ااألووررووبي في برووكسل٬، ف وواالبحريین؛ في مجلس حقوقق ااإلنسانن االتابع لألمم االمتحدةة في جنيیف٬، 
ووززااررااتت االخاررجيیة في جميیع أأنحاء أأووررووبا.  

 
أأكتوبر مع ررفض إإططالقق سرااحهھ بكفالة.  29ااكتوبر/تشريین ااألوولل٬، أأجلت االمحكمة االجنائيیة االصغرىى قضيیة ررجب إإلى  19في 

من قانونن االعقوباتت االبحريیني٬، قد يیصل حكم ررجب إإلى  216كما حظرتت على أأفراادد عائلتهھ حضورر االجلساتت. بموجب االماددةة 
ً لهھررجب ااعتقالل وااتت في االسجن. إإننا نعتقد بأنن ثالثث سن ً يیعد عقابا االسلطاتت  ووكذلك أأننبسبب نشاططهھ االدوولي٬،  وومالحقتهھ قضائيیا

 إإططالقق سرااححمن منظماتت االمجتمع االمدني إإلى  100االبحريینيیة تسئ ااستخداامم االقضاء بهھدفف إإسكاتت ررجب. ووقد ددعت أأكثر من 
ف" ووأأنهھ يیُرسل "ررسالة مقلقة". كما ددعت على ااعتقالهھ باألمر "االمخيی ااألمم االمتّحدةة ررجب فورراا ووددوونن قيید أأوو شرطط٬، فيیما علقت 

االبحريیَن إإلى ااحتراامم حريیة االتعبيیر   	فرنسااالحكومة إإلى إإسقاطط االتهھم ضد ررجب٬، فيیما ددعت  االنروويیجوو  االواليیاتت االمتّحدةةكل من 
االحواارر االعامم االحر.ُسبل ووتسهھيیل   

تهھم تتعلق ااكتوبر/تشريین ااألوولل٬، ووذذلك على خلفيیة  ٬14، ماززاالت ررهھھھن ااالحتجازز منذ ثامنززيینب االخوااجة٬، االحامل في شهھرهھھھا اال
ووااألخرىى ااثناء مثولهھا اامامم االمحكمة في ووقت سابق من  2012. ووتعودد هھھھذهه االتهھم إإلى حاددثتيین؛ إإحدااهھھھما في عامم بإهھھھانة (االملك)

أأكتوبر/تشريین  30أأكتوبر/تشريین ااألوولل٬، أأجلت االمحكمة قضيیتهھا حتى  21ت ززيینُب صوررةةَ (االملك). في هھھھذاا االشهھر٬، حيیث مزق
ااألوولل مع ااستمراارر ااحتجاززهھھھا.  

 
ززيینب االخوااجة هھھھي اابنة االمداافع االباررزز عن حقوقق ااإلنسانن عبد االهھادديي االخوااجة االذيي يیقضي حاليیا حكما بالسجن مدىى االحيیاةة 

تعرضت ززيینب االخوااجة لمضايیقاتت قضائيیة درر في محاكمة فاددحة االجورر٬، ووذذلك لدعوتهھ إإلى إإصالحاتت سيیاسيیة في االبحريین. صُ 
هھَت لهھا ثالثث تهھم إإضافيیة غالبيیة أأشهھرمتالحقة٬، ووُسجنت  عندما حاوولت  مختلقة االعامم االماضي ووحوكمت في مناسباتت عديیدةة. وُوجِّ

منطقة محظوررةة" وو  . ووتتعلق هھھھذهه االتهھم بـ "االدخولل في2014جو في أأغسطس/آآبب عامم في سجن طززيیاررةة وواالدهھھھا االمضربب عن اال
وواامر االشرططة" وو "ااالعتدااء االلفظي".أل"عدمم ااالمتثالل   



 
االمديیرةة  تعرضض قضيیةأأنن من قبل االحكومة االبحريینيیة مؤخراا. وومن االمقررر  تم ااستهھداافهھا أأيیضا شقيیقة ززيینب٬، مريیم االخوااجة٬،

هھمة "ااالعتدااء على في تحكم لنطق بالل 2014نوفمبر/تشريین االثاني  5االمساعدةة لمركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن في االمحكمة في 
ضابطة شرططة". ووفي حيین أأنن االعالمة االوحيیدةة على ااالعتدااء على ضابطة االشرططة هھھھي خدشش بسيیط في ااإلصبع٬، فإنن مريیم 

في عضالتت االكتف جرااء االتعامل االخشن معهھا على أأيیديي االشرططة. ووقد أأمضت أأكثر من أأسبوعيین في  االخوااجة تعاني من تمزقق
من منظماتت االمجتمع  150أأكثر من إإثر عوددتهھا إإلى االبحريین بهھدفف ززيیاررةة وواالدهھھھا االمريیض.  2014 االسجن خاللل سبتمبر/أأيیلولل

  االخاصونن لألمم االمتحدةةاالمقررروونن ددعى إإلى ذذلك  كماووااألفراادد ددعواا إإلى إإططالقق سرااحح مريیم االخوااجة في سبتمبر/أأيیلولل٬،  االمدني
.االدنمارركك  أأيیضاوو  

 
٬، االمعتقلة منذ رغاددةة جمشيیفعيین ااآلخريین االذيین تم سجنهھم مؤخراا هھھھي االناشطة االنسويیة وواالمداافعة عن حقوقق االمرأأةة ااوومن بيین االمد

على "تويیتر" بشأنن االفسادد في مستشفى حمد االجامعي. مثلت جمشيیر أأمامم االمحكمة  تعليیقاتهھا بسبب 2014سبتمبر/أأيیلولل  15
بتهھمة "ااإلهھھھانة وواالتشهھيیر عبر ووسائل ااإلعالمم ااالجتماعي" في ثالثث  2014أأكتوبر/تشريین ااألوولل  22االجنائيیة االصغرىى في 

.2014أأكتوبر/تشريین ااألوولل  29االحكم في ٬، وومن االمقررر صدوورر قضايیا  
 

االتروويیج االعلني ألكاذذيیب ااإلصالحح٬، فإنن حقائق مماررساتهھا على ااألررضض تثبت االعكس تماما. الززاالل بيینما توااصل حكومة االبحريین 
االفورريي  االمداافعونن عن حقوقق ااإلنسانن هھھھدفا للقمع االحكومي٬، فيیما تتزاايید االهھجماتت ضد حريیة االتعبيیر وواالتجمع. وومن ددوونن ااإلفرااجج

ووغيیر االمشرووطط عن االسجناء االسيیاسيیيین وواالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن٬، ال يیمكن لمزااعم االحديیث ااإلصالحح أأنن تتحولل إإلى حقيیقة 
ووااقعة في االبحريین.  

 
إإننا نحث االمجتمع االدوولي٬، ووال سيیما حلفاء حكومة االبحريین لمماررسة االضغط عليیهھا بهھدفف ووقف االمضايیقة االقضائيیة ضد مداافعي 

نسانن. يیجب على االحكومة إإسقاطط جميیع االتهھم االموجهھة فورراا٬، ووضمانن ااإلفرااجج عن االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن حقوقق ااإل
وواالسجناء االسيیاسيیيین٬، بمن فيیهھم نبيیل ررجب ووعبد االهھادديي االخوااجة ووززيینب االخوااجة ووغاددةة جمشيیر ووناجي فتيیل وواالدكتورر عبد 

ب تعبيیرهھھھم عن حقهھم في حريیة االتعبيیر وواالتجمع االسلمي.االجليیل االسنكيیس ووناددرر عبد ااإلمامم ووجميیع االمعتقليین بسب  
 

االمنظماتت االموقعة:  
 

	  
Activist	  Organization	  for	  Development	  and	  Human	  Rights,	  Yemen	  
African	  Life	  Center	  
Americans	  for	  Democracy	  and	  Human	  Rights	  in	  Bahrain	  (ADHRB)	  
Arabic	  Network	  for	  Human	  Rights	  Information	  (ANHRI)	  
Avocats	  Sans	  Frontières	  Network	  
Bahrain	  Center	  for	  Human	  Rights	  (BCHR)	  	  
	   	  



	  
Bahrain	  Human	  Rights	  Observatory	  (BHRO)	  
Bahrain	  Institute	  for	  Rights	  and	  Democracy	  (BIRD)	  
Bahrain	  Salam	  for	  Human	  Rights	  
Bahrain	  Youth	  Society	  for	  Human	  Rights	  (BYSHR)	  
Canadian	  Journalists	  for	  Free	  Expression	  (CJFE)	  
CIVICUS:	  World	  Alliance	  for	  Citizen	  Participation	  
European-‐Bahraini	  Organisation	  for	  Human	  Rights	  (EBOHR)	  
English	  PEN	  
Freedom	  House	  
Gulf	  Center	  for	  Human	  Rights	  	  (GCHR)	  
Index	  on	  Censorship	  
International	  Centre	  for	  Supporting	  Rights	  and	  Freedom,	  Egypt	  
International	  Independent	  Commission	  for	  Human	  Rights,	  Palestine	  
International	  Awareness	  Youth	  Club,	  Egypt	  
Kuwait	  Institute	  for	  Human	  Rights	  
Kuwait	  Human	  Rights	  Society	  
Lawyer's	  Rights	  Watch	  Canada	  (LWRC)	  
Maharat	  Foundation	  
Nidal	  Altaghyeer,	  Yemen	  
No	  Peace	  Without	  Justice	  (NPWJ	  -‐	  Italy)	  
Nonviolent	  Radical	  Party,	  Transnational	  and	  Transparty	  (NRPTT	  -‐	  Italy)	  
PEN	  International	  
Redress	  
Reporters	  Without	  Borders	  	  
Reprieve	  
Réseau	  des	  avocats	  algérien	  pour	  défendre	  les	  droits	  de	  l'homme,	  Algeria	  	  
Solidaritas	  Perempuan	  (SP-‐Women's	  Solidarity	  for	  Human	  Rights),	  Indonesia	  	  
Strategic	  Initiative	  for	  Women	  in	  the	  Horn	  of	  Africa	  (SIHA)	  
Syrian	  Non-‐Violent	  Movement	  
The	  Voice	  of	  Women	  
Think	  Young	  Women	  
Women	  Living	  Under	  Muslim	  laws,	  UK	  
Youth	  for	  Humanity,	  Egypt	  

 


