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البحرین: رسالة مفتوحة إلى رئیس الوزراء الدنماركي التخاذ إجراء فوري من أجل إطالق  
 سراح عبد الھادي الخواجة

 

 
 

 
2021-ینایر/كانون الثاني-22  

 
  ،عزیزي رئیس الوزراء میت فریدریكسن

 
في تأمین اإلفراج عن المدافع البارز   لمساعدةمنظمة من جمیع أنحاء العالم، نناشدكم ل 100نحن الموقعون أدناه، أكثر من 

حرینیة عبد الھادي الخواجة من السجن في البحرین، حیث عن حقوق اإلنسان والمواطن ثنائي الجنسیة الدنماركیة والب
مھ  لحقھ في حریة التعبیر. مع إتمابسبب أنشطتھ السیاسیة والحقوقیة السلمیة في انتھاٍك  یقضي عقوبة بالسجن مدى الحیاة

جھود لضمان اإلفراج الفوري  السنة العاشرة من سجنھ، نناشدكم مباشرةً بصفتكم رئیساً لحكومة الدنمارك لتجدید وتعزیز ال
من العالج الطبي والتأھیل من التعذیب في  بشدة وغیر المشروط عنھ حتى یتمكن من لم شملھ بأسرتھ وتلقي ما یحتاجھ

 الدنمارك.
 

اإلنسان معترف بھ دولیاً، فھو المؤسس المشارك لكل من مركز الخلیج لحقوق اإلنسان ان الخواجة، مدافع عن حقوق 
شرق األوسط وشمال  وعمل كمنسق حمایة لمنطقة الومركز البحرین لحقوق اإلنسان، والذي كان أیضاً رئیساً لھ سابقاً، 

.2011حتى أوائل عام  2008إفریقیا في فرونت الین دیفندرز من عام   
 

لدوره في تنظیم احتجاجات سلمیة للدفاع عن حقوق الناس والمطالبة باإلصالح السیاسي  2011أبریل/نیسان  90اعتقل في 
 خالل الحراك الشعبي الذي بدأ في فبرایر/شباط 2011. اعتقلت قوات األمن الخواجة بعنف، كما ھو مفصل في التقریر

بناًء على طلب الملك  2011الصادر عن اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق، والذي نُشر في نوفمبر/تشرین الثاني 
البحریني. لقد جاء في البیان، "فور إلقاء القبض على المعتقل تلقى ضربة قاسیة على جانب وجھھ كسرت فكھ وأوقعتھ 

الداخلیة ثم مستشفى قوات دفاع البحرین حیث أجرى جراحة كبرى في الفك ألربعة عظام أرضاً. تم نقلھ إلى عیادة وزارة 
ما ھو  مكسورة في وجھھ." تعرض الخواجة لمزیٍد من التعذیب الجسدي والنفسي والجنسي الشدید أثناء االحتجاز (ك

). 8موصوف في تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق، القضیة رقم   
 

اط األمن بتعذیب الخواجة مباشرة بعد إجراء عملیة جراحیة كبیرة في الفك، وھو معصوب العینین ومقید على قام ضب
لى إلغاء العمل  سریر المستشفى العسكري، األمر الذي اضطر الطبیب إلى مطالبة ضباط األمن بالتوقف ألن ذلك سیؤدي إ

من آالم مزمنة ویحتاج إلى جراحة إضافیة إلزالة األلواح   الجراحي. بعد مرور ما یقرب من عشر سنوات، ال یزال یعاني
المعدنیة والمسامیر التي كانت تستخدم إلعادة ربط فكھ. وعلى الرغم من الطلبات المستمرة، بما في ذلك من خالل  

أن   اً ، وادعت السلطات مؤخردبلوماسیین دنماركیین، لم یتم إطالع األسرة على سجالتھ الطبیة للحصول على رأي ثانٍ 
.اختفت السجالت" " 

 

http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
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لقد ُحكم علیھ بالسجن المؤبد إثر محاكمات جائرة في محاكم ٍال تمتثل للقانون الجنائي البحریني أو المعاییر الدولیة للمحاكمة 
. العادلة  

 
على المكالمات الھاتفیة مع عائلتھ    اً مخاوف، منھا أن سلطات السجن فرضت قیودفي مكالمة حدیثة، أدرج الخواجة أربعة 

، وصادرت المئات من كتبھ ومواد قراءتھ. كما ذكر 19-بسبب كوفید 2020كانون الثاني ینایر/التي لم یرھا شخصیًا منذ 
لمختصین إلجراء العملیات أیضاً أن سلطات السجن تحرمھ تعسفیاً من العالج الطبي المناسب وترفض إحالتھ إلى ا

تھاك لقواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة الجراحیة التي یحتاجھا. إن حرمان السجین من الرعایة الطبیة ھو ان
 السجناء، والمعروفة باسم قواعد نیلسون ماندیال. 

 
وأخیراً ، یواصل الخواجة احتجاجھ على االعتقال التعسفي الذي یتعرض لھ. منذ اعتقالھ، نفذ الخواجة ستة إضرابات عن  

الطعام (من السوائل فقط) استمرت إحداھا 110 أیام في عام 2012، احتجاجاً على األوضاع في سجن جو وسجنھ الجائر. 
بعد وقٍت قصیر من اعتقالھ، خلص فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الخواجة تعسفي، 

 ألنھ نتج عن ممارستھ للحقوق األساسیة في حریة التعبیر والتجمع السلمي وتكوین الجمعیات وطالب باإلفراج عنھ.
 

في مارس/آذار 2020، مع بدایة جائحة كوفید-19، أطلقت البحرین سراح 1486 سجیناً، حصل 901 منھم على عفو ملكي  
منھم أكبر سناً  وكثیر   -المدافعین البارزین عن حقوق اإلنسان  "ألسباب إنسانیة". ومع ذلك، لم یكن الخواجة وغیره من

من بین المفرج عنھم.  -و/أو یعانون من حاالت طبیة أساسیة  
 

 نحن نقدر جھود وزیر الخارجیة جیبي كوفود، الذي أید قرارات البرلمان األوروبي، عندما كان عضوا، في عامي 2014  
و2017، والتي تدعو إلى إطالق سراح الخواجة، من بین مدافعین آخرین عن حقوق اإلنسان محتجزین في البحرین نتیجة 

 لعملھم السلمي والمشروع في مجال حقوق اإلنسان.
 

حكومة البحرین لتأمین الحریة الیوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه نناشدكم شخصیاً لتیسیر المفاوضات بین حكومتكم و
اركي المحتجز ظلماً منذ ما یقرب من عقد من الزمان حتى یتمكن من تلقي العالج  الفوریة وغیر المشروطة للمواطن الدنم

 الطبي المناسب وأن یجتمع مع عائلتھ.
 

 بإخالص،
 

یكا بلج  –حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب   
جمھوریة الجیك –إلغاء التعذیب حركة المسیحیین من اجل   

المانیا  –حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب   
إیطالیا  –حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب   
لوكسمبورغ  –حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب   
اسبانیا  –كاتولونیا   –حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب   

سویسرا  –التعذیب حركة المسیحیین من اجل إلغاء   
بریطانیا  –حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب    
أمریكا  – حركة المسیحیین من اجل إلغاء التعذیب  

 مركز وصول لحقوق اإلنسان 
 أفالمي

 الحق
المركز العربي لحقوق االنسان في الجوالن -الرصد   

 أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین
عمان لدراسات حقوق اإلنسانمركز   

 منظمة العفو الدولیة
 جمعیة النساء العربیات في األردن

 الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان
19المادة   

 مؤسسة حریة الفكر والتعبیر 
ین رابطة عمال اإلعالم الكاریبی  

 مركز البحرین لحقوق اإلنسان 

https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/30/246120
https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/30/246120
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://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://usercontent.one/wp/www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/10/WGAD-6-2012-Abdulhadi-Alkhawaja.pdf
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
http://bahrainrights.net/?p=12696
https://www.adhrb.org/ar/?p=6149
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/06/340358
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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لحقوق اإلنسان یةجمعیة البحرینال  
البحرین للحقوق والدیمقراطیةمعھد   

 رابطة الصحافة البحرینیة
  مركز بوتسوانا لحقوق اإلنسان

 بتیسلم 
 بایتس للجمیع – باكستان

 مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان
 المركز الكمبودي لحقوق اإلنسان 

 تنسیق البحوث العلمیة حول اإلیدز والتنقل (كارما آسیا) 
رسامي الكاریكاتیر الشبكة الدولیة لحقوق   

بیرو  –مركز الحقوق والتنمیة   
 سیفیكاس 

أرمینیا  –معھد المجتمع المدني   
تشیلي –مرصد المواطن   

 تجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق االنسان بالصحراء الغربیة
 لجنة إقامة العدل – المملكة المتحدة
 لجنة اإلجراءات القانونیة – تشیلي

  خدمات تنمیة المجتمع
 منتدى اإلعالم المجتمعي – أوربا 
 الرابطة التشیكیة لحقوق اإلنسان

 شبكة خلیج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمیة 
 مركز القلم الدنماركي

 العمل البیئي – اإلكوادور 
 مؤسسة الحدود اإللكترونیة

 مركز القلم اإلنكلیزي 
 المركز األوربي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان 

 الرابطة الفنلندیة لحقوق اإلنسان
 حركة اإلعالم الحر 

المغرب –الحریة اآلن   
فندرزیفرونت الین د  

األلمانيمركز القلم   
 كلوبال فوكاس 

 مركز العالم الدولي 
 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان

 الرابطة الیونانیة لحقوق اإلنسان
 جمعیة حقوق اإلنسان – تركیا 

التركیةمؤسسة حقوق اإلنسان   
 حارس حقوق اإلنسان 
 ھیومن رایتس ووتش 

 ھیومینا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنیة 
 مركز الصحافة المستقلة – مولدوفا

تركیا   –مبادرة حریة التعبیر   
الشرق االوسط وشمال افریقیا  –شبكة االبتكار للتغییر  

األكوادور – المؤسسة اإلقلیمیة لالستشارات في مجال حقوق اإلنسان  
 الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان

 دعم اإلعالم الدولي 
 المنظمة الدولیة للمعتقالت 

 المركز الصحفي الدولي 
 الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان

 جمعیة األمل العراقیة
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 الجمعیة العراقیة للدفاع عن حقوق الصحفیین
 الشبكة العراقیة لإلعالم المجتمعي – شبكة انسم

 المرصد العراقي لحقوق اإلنسان
 المرصد العراقي للحریات الصحفیة

 خوسیھ ألفیر ریستریبو تجمع المحامین – كولومبیا 
 حركة الو لحقوق اإلنسان 

في التفیا لجنة حقوق اإلنسان   
األرجنتین  –لجنة اإلجراءات القانونیة   

 مؤسسة مھارات 
 المؤسسة اإلعالمیة لغرب إفریقیا 

زمبابوي  –معھد اإلعالم بجنوب إفریقیا   
بنغالدیش  –مراقبة اإلعالم   

 ُمنتَدى الَمشِرِق والَمغِرِب للشُّؤوِن الِسّجنِیَّة
 مركز میترو للدفاع عن حقوق الصحفیین

 الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان
 مواطنة لحقوق اإلنسان 

جمھوریة الدومینیكان   –اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان   
 الحركة الوطنیة لحقوق اإلنسان – البرازیل 

 الملتقى الوطني لحقوق اإلنسان 
 منظمة بال حدود اإلنسانیة 

 نوفوتوزون 
 لجنة ھلسنكي النرویجیة

 رابطة أخبار جزر المحیط الھادئ
 باریوارتان سانجار ساموھا 

للسالم باكس  
القلم الكنديمركز   

 مركز القلم الدولي 
 مركز القلم العراقي 

 الرابطة البرتغالیة لحقوق اإلنسان 
 منظمة بروتیكشن للحقوق الرقمیة

 مركز رام هللا لدراسات حقوق االنسان
 مبادرة دعم أشعة األمل

 شبكة اإلعالم الریفي الباكستاني 
 منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان

 منظمة إعالم جنوب شرق أوروبا 
 المركز السوري للدراسات والبحوث القانونیة

 المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر 
 الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان

 جمعیة یقظة من أجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة
 شبكة والد البالد للتنمیة 

 الرابطة العالمیة للمذیعین اإلذاعیین المجتمعیین 
 المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان

 المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان
 منظمة یمن للدفاع عن الحقوق والحریات الدیمقراطیة

 المعھد الیمني للشؤون االستراتیجیة
 
   


