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 صاحب القداسة البابا فرانسيس األول

 قصر الرسولية

 فاتيكان 00120

 

 

 صاحب القداسة،

 

نود أن نلفت انتباهكم إلى قضية عبد الوهاب حسين، هو رجل دين وناشط اجتماعي ومدافع عن حقوق اإلنسان وسجين رأي، 

قراطية وحقوق وحالياً يقضي حكماً بالسجن المؤبد في البحرين. تود المنظمة األمريكية للديم مزمن عصبي اضطرابيعاني من 

إلى اإلفراج ، الدعوة حقوق اإلنسان األساسية مدافعاً عنو اً روحي اً زعيمباعتباركم أن تطلب من قداستكم،  اإلنسان في البحرين

 عن عبد الوهاب حسين. الفوري وغير المشروط

 

واإلصالحات السياسية  اتوالحريمن أجل الديمقراطية  خرج آالف البحرينيين إلى الشوارع للدعوة سلمياً ، 2011في فبراير 

القمع العنيف والوحشي ب المتظاهرين السلميينالسلطات في البحرين  واجهت. كجزء من الحراك السياسي في الشرق األوسط

 تواصل حكومة البحرينو منذ ذلك الحينو. وآالف االعتقاالت التعسفية الجرحىالذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات 

وحرية تجريم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بمؤخرا  قيامها مجال حقوق اإلنسان من خاللاجراءاتها الصارمة في 

االحتجاز التعسفي واالستخدام ، كما أن تعزيز ثقافة اإلفالت من العقاب لمنتهكي حقوق اإلنسانتقوم بوفي الوقت نفسه  ،التعبير

 بال توقف.المنهجي للتعذيب مستمرة 

 

دعوات ال عن األنظارف تصر حتى أنه طائفيعلى هذا الصراع  لتصويرالحكومة محاوالتها  تواصلباإلضافة إلى ذلك، 

تقرير عن  أحدث وكما جاء في. األديان مختلف لألفراد مناألساسية وحقوق اإلنسان العالمية الحقوق المشروعة الحترام 

" منذ بشكل كبيرقد ارتفع حدة التوتر الطائفي واالستقطاب أن " البحرين من لجنة الواليات المتحدة بشأن الحرية الدينية الدولية

أكثر استهداف أو تدمير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ووزارة الداخلية األمريكية وثقت . كذلك 2011اضطرابات 

 . الشيعية في نفس الفترة الزمنيةللطائفة عبادة  مكانو اً جدمسمن خمسين 

 

وناشط اجتماعي في الثامنة  ن وهو زعيم دينيحسيالسيد  ،2011تعرضوا للتعذيب في عام الذين و اً من بين المعتقلين تعسفي

من خالل  الجمعياتالتعبير السلمي وتكوين لممارسته حقه في حرية  2011، 11. تم اعتقاله في مارس من عمره سينوالخم

، 2011منذ اعتقاله في مارس و من قبل قوات األمن، أثناء اعتقاله، تعرض وابنته للضرب. المعارضةالسلمية  جمعية الوفاء

لها عالقة مضاعفات  اصبح يعاني منونتيجة لذلك،  ،بشكل كبير صحته تدهورت 2013بحلول نوفمبر . حرم من العالج الطبي

السيد ، كما يعاني في التدهور حالته الصحيه من المرجح أن تستمرالذي كان يعاني منه سابقاً و العصبي المزمن باالضطراب

العديد من  إلى العالج توفيروقد أدى عدم . وانخفاض هيموغلوبين الدم بصرفي الحسين من تهتك في شبكية العين وتدهور 

 .اية الطبيةمن الرع رغماً عن ذلك الزال محروماً و االلتهابات

 

 السيد حسين لممارسة حقوقه اإلنسانية األساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات فيها ستهدفي التيهذه ليست المرة األولى 

خالل الفترة التي و ، ألقي القبض عليه في مناسبات متعددة وسجن ألكثر من خمس سنواتالتسعيناتخالل احتجاجات حيث أنه 
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لتوقيع رسالة  ات، تعرض السيد حسين لضغوط2000في أوائل عام وأيضاً . احتجز في الحبس االنفراديقضاها في االعتقال، 

واصل الدعوة و اً الحق عنه أفرج عندما رفض التوقيع احتجز في السجن لعدة أشهر أخرى.و اعتذار لألمير في مقابل العفو

 .صالحات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينلإل

 

المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق  تأمل، ضوء التدهور األخير في صحتهوفي التهم الموجهة إليه عدم أخالقية اعترافاً ب

 إليكمنتطلع نحن قضية عبدالوهاب حسين. حول  بين أصحاب األديان األخرى مزيد من الوعيالفي بناء  اإلنسان في البحرين

للمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في نأمل أن تنضم الكنيسة كما . قضيته لتبنيزعيم روحي للمساعدة في ك

على الفور ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم ذات دوافع السيد حسين  لإلفراج عنحكومة البحرين  في دعوة البحرين

 .لحقوق اإلنسان األساسية للبحرينيين من جميع األديان نصرةً ، سياسية ضده

 

 

البريد  على ال تتردد في االتصال بي أو العاملين معي، عبد الوهاب حسين قضيةمزيد من المعلومات بشأن للحاجة بكنت إذا 

 .شكرا جزيال لكم على اهتمامكم. habdulla@adhrb.orgاإللكتروني 

 

 

 

 مع خالص التقدير،

 

 عبدهللاحسين 
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