
                 

 الديه ة في البحرين ا حريلل ةتنتاااا  المهاي االيدل على استمرار  ئيإغالق العلما

 

بلد دعوى  أمواله ق الملل  الللمايي تصفيية ممي  الالمحكمة اليوم بإغ حكمتفي البحرين،  الدينية اتفي أحدث ضربة للحري

 يخدمتبمشاركتها في السياسة تعملها الغير قانوني. الملل  في الدعوى  صهمحيث ا 3102من تزير اللدل في سبتمبر  قدمت

لذين صلهدتا بتلاهل ما أسموه "الحكم الظالم"، كمرشد ألصول اللقيدة دينه، اللمايي الغير سياسي تكبار رمال الملل  ال

 تالممارسات الدينية لحوالي ثلثي المواطنين البحرينيين الذين هم من الشيلة.

، الدينية اتللحري ملزتل   هذا القرار لي  انتهاكا  أن ، البحرين  دتلةعن  الخارمية األميركيةوزارة لحدث األ تقريرالكما أشار 

الشيخ عيسى قاسم،  الزعيم الديني كمنزل في تقت متأخر من الليل القيادات الدينية مداهمة منازلت، دتر اللبادة الشيليةفهدم 

 من الشيلة سكانها غالبية لمن  حكومة البحرين من قبلصستخدم  صكتيكات ماهي إل على أس  دينية تمييز في ملال التوظيفلات

 األمريكية الدينية الدتلية اتحريال من للنة وفدلاألخيرة  زيارةال في أعقاب الملل  إغال قتيأصي . نيوذأية  كسبمن 

(USCIRF )3100عام احتلامات  ثالث سنوات منذال خالل ما يقارب الدينية اتالحري حماية في البحرين حكومة صقدم لتقييم. 

، على أرض الواق  التي صحدث اإلنسان األساسية المنهلي لحقو ق قم م  ال تثيقا ارصباطا   الدينية اتحريلل هذه النتهاكات صرصبط

المدافلين عن  مضايقة صستمر الحكومة فيت. البحرين صلاني منها اللميقة التي المتماعيةالمشاكل  تاضحا على دليال  تصمثل 

وض  لل رأي مخالف التلبير عن كل من يلرؤ علىاستهداف ت، المؤيدين للديمقراطية اإلصالحيين سلنت، اإلنسان حقو ق

، تالومدان تالدين حرية اليكر صشمل لحقو ق اإلنسان المتحدة إعالن األمم من 01المادة  قبيل المفادفة أن فلي  من .الراهن

 همقلق إلنسان األساسيةحقو ق اانتهاكات تغيرها من النتهاكات استمرار هذه  أن صكونيلب . ارصباطا تثيقا الثالثةرصبط حيث ي

 ممي  أنحاء اللالم.في تاشنطن ت القرار السياسي لفانلي للغاية

 اتأن الحرياألمريكية، نوك  صايم ،  الدينية الدتلية اتحريال للنة، صرح مدير السياسات في في تقت سابق من هذا السبوع

ارصباط تمود  مشيرا إلى، الخارمية للوليات المتحدة السياسةمفالح ال م  المباشر بالتنسيق لكنت فراغ منصومد  ل الدينية

صوسي  تمودها  المتحدة الوليات صتدارس. تبينما الوطني تعدم الستقرار الدينية للحريات الحكومة بين انتهاكات مباشر

 الدينية اتالحري أن انتهاكات لضمان تاحةالخيارات الم كل الستيادة من السياسات صانلييلب على ، في البحرين اللسكري

 .متزايد بشكل المضطربالبلد  في زيد من زعزعة الستقرارص لحقو ق اإلنسان األساسية األخرى ت
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