
                   
 

 اإلنسانتشيد المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين بجلسة الدفاع عن الحريات التي عقدتها لجنة توم لنتوس لحقوق 

سجناء  معاناةتسليط الضوء على دفاع عن الحريات: بللجلسة ( اليوم TLHRC) لجنة توم لنتوس لحقوق اإلنسانعقدت  – 4162، 61يناير  –واشنطن 

تم عرض وقد . حكومتهم القمعيةلالذين يجدون أنفسهم ضحايا  المدافعين عن حقوق اإلنسان معاناةمعالجة ل تهدفوالتي  الرأي في جميع أنحاء العالم

والبرفيسور  براين-السيد جوش كوالنجلوو( الدكتور روبرت ب. جورج  USCIRF) لجنة الحريات الدينية في الكونجرسرئيس  بما فيهمشهادة ستة 

األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين بلجنة توم تشيد المنظمة كما بونو أتورني بالنيابة عن الحقوقي البحريني المعتقل نبيل رجب. 

 فيها نبيانات التي أدلى بها أعضاء الكونغرس يدعوأيضاً للفي الوقت المناسب و الجلسة التي جاءتمثل هذه ل هالعقد( TLHRCلنتوس لحقوق اإلنسان )

 .تااذ ججراءات لمعالجة حالة حقوق اإلنسان في البحرينال

الجلسة نثني على لجنة توم لنتوس لحقوق اإلنسان لعقد هذه المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين "هللا مدير قال حسين عبد

 في البحرين وسجناء الرأي اإلنسان المدافعين عن حقوق لدعم على حد سواء والشهود الكونغرس أعضاء أدلى بهمما يشجع ما والوقت هذا المهمة في 

في  يسياسالالمجتمع  فبراير في البحرين 62 لثورة الثالثةالذكرى السنوية  أن نعرف انه مع اقترابمما يبعث على االطمئنان  " وأضاف "العالموحول 

 ."واشنطن لم ينس هؤالء السجناء السياسيين الذين يواصلون النضال ضد الظلم والطغيان

انتهاكا لحقوقه اإلنسانية تعتبر ذات دوافع سياسية و نبيل رجباعتقاده بأن التهم الموجهة ضد ( D-MA) ماكغفرنكرر النائب جيم في بيانه اإلفتتاحي، 

على أن  كون مؤشراً تسالسيد رجب، مشيرا جلى أن مثل هذه الاطوة من حكومة البحرين  لإلفراج الفوري عن ماكغفرن النائبودعا . األساسية

لجنة توم لنتوس السيد رجب ضمن برنامج الدفاع عن الحرية في  ماكغفرن. وقد تبنى النائب جيم جصالح حقيقي ودائم في البالد بإيجادالحكومة ملتزمة 

النائب ماكجفرن باإلفراج  تدعم المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين نداءاتوالدفاع عنه. في  هو مستمرولحقوق اإلنسان 

 .الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب

ف غالباً الالمتحدة  ( الدكتور روبرت ب. جورج  الدبلوماسية التي تمارسها الوالياتUSCIRFانتقد رئيس لجنة الحريات الدينية في الكونجرس )أيضاً 

أن ينظر جليها  حيث يمكن اغير مرغوب فيه نتائجيكون لها  الكواليس مع حلفائها االستراتيجيين عند معالجة مشاكل حقوق اإلنسان، والتي يمكن أن

القمعية التي  حملةال على سلط الدكتور جورج الضوء ااصةكما ، ومن ضمن هذه الدول البحرين. النتهاكات حقوق اإلنسان ضمنيعلى أنها دعم 

 .واستمرار اعتقال نبيل رجب يهالشيععلى االحتجاجات السلمية، والقمع الذي يتعرض له األغلبية  4166حكومة البحرين في  قامت بها

قوق اإلنسان بمثابة تذكير ألولئك الذين يعملون من أجل حكانت في هذه الجلسة  ينالمشاركشهود الكل من أعضاء الكونغرس و اتشهادتصريحات و"

المااوف التي أثيرت االل هذه الجلسة والتصرف ب االعترافنحث حكومة البحرين على ." قال عبدهللا. "في البحرين وحول العالم بأنهم ليسوا وحدهم

 "بسرعة إلحداث اإلصالح ووضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب والقمع
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