
                  

 المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تطلق حملة سجناء الرأي

منذ ثورة البحرين التي قوبلت بحملة قمع وحشية من حكومة البحرين، أسفرت عن سقوط لقد مرت أكثر من سنتين  – 9102يوليو،  92 –واشنطون 

امات ذات عشرات القتلى و مئات اإلعتقاالت التعسفية وآالف الجرحى. وإلى يومنا هذا، ال يزال العديد من البحرينين وراء القضبان بناءاً على اته

 .سجناء الرأيمن  09دوافع سياسية، بما في ذلك أكثر من  

المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تعلن عن بدء حملة جديدة لسجناء الرأي تهدف  ،وغيرهاحاالت اللتسليط الضوء على هذه 

التي ال تزال و –واإلفالت من العقاب  –تقالهم، فضالً عن المشكلة األوسع نطاقاً وهي انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة في مظلومية إعلرفع الوعي 

في األصل من قبل بيتر بينيسون مؤسس منظمة العفو الدولية، ويستخدم المصطلح  صيغ" سجين رأي" مصطلح. ترتكب من قبل حكومة البحرين

في البحرين سجناء الرأي  بسبب أصله العرقي، أو معتقداته الدينية أو السياسية، أو للتعبير عن رأي أو اعتقاد سلمياً.سجون ملتعريف الشخص ال

سلمية، و التعبير عن آرائهم في وسائل التواصل اإلجتماعي، وانتقاد الحكومة علناً  ن ألسباب منها المشاركة في مظاهراتيقبعون وراء القضبا

 لتجاوزاتها.

يوجد سجناء سياسيين في حكومة البحرين أنه ال تدعيقال حسين عبدهللا مدير المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين: "في حين 

ندعو إلى ، دليل واضح على عكس ذلك." وأضاف "عبدالجليل السنكيسو نبيل رجبو مهدي أبوديبسجناء الرأي أمثال  احتجازاستمرار  البحرين،

 "نا باهظا لممارسة حقوقهم األساسية.الذين دفعوا ثم، اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في البحرين

ط ، مهندس ميكانيكي ومدون بارز وناشعبدالجليل السنكيسأول سجين رأي في حملة المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين هو 

، جعله ذك ونظرا لنشاطه المتواصلفي عدة جمعيات سياسية، منها الوفاق وحركة حق للحرية والديمقراطية.  قوق اإلنسان كعضو وقياديفي مجال ح

بسبب تصريحات ناقدة للحكومة. قالت زهرة عبدالجليل، ابنة د. سنكيس،  9101و  9112هدفاً لقمع الحكومة منذ فترة طويلة، حيث اعتقل في 

انتهاك حقوقهم." شدة  سيدركونألنها تخشى أن البحرينيين  آراءهم،عن  همتعبيرلواصل حكومة البحرين معاقبة المدافعين عن حقوق اإلنسان ت"

 ".حماية حقوقهطلب يقد  الشعبحكومة هو أن للأسوأ كابوس وأضافت "

 xم  9بداية فترة احتجازه، حبس د. البنكيس في زنزانة مساحتها وفي لمشاركته في الحركة االحتجاجية السلمية.  9100د. السنكيس اعتقل مجدداً في 
الحبس االنفرادي ، كما تعرض للضرب وعليه عتداء اللفظي والجنسيواإل على الوقوف هجبار، بما في ذلك إيب وسوء المعاملةللتعذم وتعرض  2

التآمر لإلطاحة بالحكومة. ب حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة المزعومةو 9100. ثم حوكم في محاكمة السالمة الوطنية في يونيو لفترات طويلة

 ، أحيلت القضية لمحكمة التمييز التي أيدت الحكم مجدداً.9102يوليو  7الحكم بالمؤبد. في  أييدأعيدت المحاكمة في محكمة مدنية و

يد ولذلك ال نتفاجأ عندما يأحترم هذه الحريات. ردفت "ولكن نعيش في بلد اليحرية التعبير" وأ أبي الوحيدة هي ممارسة حقه في جريمةزهراء قالت "

 الحكم على أبي." 

 على الرغم من المشاكل الصحية الخطيرة التي يعاني منها. ،الزيارات العائلية والرعاية الطبيةمن ما زال محروما د. السنكيس 
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