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دولة اإلمارات السعودية و اململكة العربية البحرين،  يف املدافعني عن حقوق اإلنسان هتدد اإلرهاب قوانني مكافحة
 العربية املتحدة
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ندوة يف واشنطن حول انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل دول  ان الرائدة، عقدت ستة من منظمات حقوق اإلنس4141نوفمرب/تشرين الثاين  41تارخ ب

 " ألقتاملتحدة داعش. "جترمي املعارضة يف البحرين، اململكة العربية السعودية واإلمارات العربيةكاء الوالايت املتحدة يف مكافحة اخلليج اليت تعترب من شر 
أولئك أو تشجع  البلدان اليت تسجن بشكل روتيين أولئك الذين ينادون ابإلصالح الدميقراطي ومحاية حقوق اإلنسان، يف حني تتجاهلاألضواء على 

.الذين يروجون للعنف والطائفية  
 

عرب سكايب ألنه  الذي حتدثنبيل رجب و  مرمي اخلواجةبحرين، ولقد اشرتك يف الندوة اثنان من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين سجنوا مؤخراً يف ال
بعض التوصيات حول كيف ميكن لسياسة الوالايت املتحدة معاجلة جذور التطرف  مت حظره من السفر منذ اعتقاله األخري يف أكتوبر. لقد قدمت الندوة 
مبا يف ذلك -د املدافعني عن حقوق اإلنسان رضة السلمية وتعمل على اضطهايف منطقة اخلليج و يف سياسات الدول احلليفة يف اخلليج اليت جترم املعا

.رجب، رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان، الذي سجن بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة" عرب تويرت    
 
املدين ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان.  إن على حكومة الوالايت املتحدة أن تقوم بتدمري وحتليل الطائفية داخل هذه البلدان من خالل تعزيز اجملتمع"

، مدير برانمج املدافعني عن حقوق اإلنسان يف منظمة حقوق اإلنسان أوال، اليت براين دويلقال  ،"حماربة اإلرهاب هو مبزيٍد من حقوق اإلنسان وليس أقل
على نوٍع من التطرف فقط مارات العربية املتحدة والبحرين رحر  واضاف ان "خنق اجملتمع املدين يف اململكة العربية السعودية واإل استضافت احلدث.

الوالايت املتحدة لديها عالقات عسكرية قوية مع هذه الدول الثالث، وميكن االستفادة من هذا ان لقد اشار اىل ." طائفية اليت تؤدي إىل تقوية داعشوال
.التحالف للمساعدة يف محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان  

  
يف الشهر املقبل كجزٍء من حوار املنامة ينبغي أن يدعوا علناً إلطالق سراح مدافعي حقوق ملسؤولني االمريكيني اىل اخلليج وعلى سبيل املثال، عند زايرة ا

جيب على الوالايت  اإلنسان الذين مت سجنهم بسبب معارضتهم السلمية، مبا يف ذلك اولئك املسجونني حتت طائلة ما يسمى قوانني مكافحة اإلرهاب.
.املتحدة النظر يف حظر التأشريات وجتميد األصول ضد أولئك الذين يسود اعتقاد يف كوهنم املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان  

 
ضمان اإلفراج نفوذها لستخدام ا"إىل  االدارة االمريكية داعياً  ،اإلنسان اخلليج حلقوق ملركز املدير املشارك، إبراهيم خالد الجيب وضع الناس قبل الربح،" ق"

من  دون خوف يف جمال حقوق اإلنسان القيام بعملهم املشروع قادرون على وأهنم املنطقة الذين اعتقلوا يف املدافعني عن حقوق اإلنسان مجيععن 
  ."االنتقام
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ملدافعني عن حقوق اإلنسان يف إىل منط مضايقة ا، انئب مدير قسم الشرق األوسط يف هيومن رايتس ووتش، حيث أشار جو ستوركوادار هذه الندوة، 
عني عن ء منطقة اخلليج أبكملها، مبا يف ذلك الكويت وعمان وقطر أيضا. وقال إن الوالايت املتحدة وحلفاء آخرين يستطيعوا حضور حماكمات املدافرجاأ

. املؤرمرات الححفية اليومية لوزارة اخلارجيةتسمية األمساء يف هاالوالايت املتحدة ميكنان حقوق اإلنسان من اجل تقدمي دعمهم، و   
 

نوفمرب/تشرين الثاين بسبب الضغط الدويل، ويف جزٍء منه ألن الوالايت املتحدة طالبت إبطالق سراحه وليس جمرد  4ويرى رجب انه أطلق سراحه يف 
هي قضية  ، بسبب زينب اخلواجة، جنباً إىل جنب مع ابنته عبد اهلادي اخلواجةواليزال يف السجن صديق رجب،  "حماكمة عادلة" أو ختفيف احلكم. 

من التاريخ املتوقع مرب/كانون األول، بعد يوٍم واحد ديس 1ضدها يف  واحدة من قضااي كثرية ضدها تتعلق رحرية التعبري. ان من املقرر صدور احلكم 
.للوالدة  

 
 شابة يف البحرين يف املدامهات الليلية، من بينهم اثنان من النساء احلوامل وامرأة 44ر من خالل األايم اليت سبقت ندوة واشنطن ويف يومها، مت اعتقال أكث

 وهذا، نوفمرب/تشرين الثاين 44مع طفل رضيع. "يبدو أن احلكومة البحرينية تسعى اىل إاثرة الناس يف هذا الوقت القريب من االنتخاابت املقرر اجرائها يف 
  املدير املشارك ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان.." قالت املدافعني عن حقوق اإلنسان إزاء أمن قلقون جدا جيعلنا

 
قال رجب مشرياً اىل التفاوت يف الفرص بني  "، جتماعية وثقافيةا وهي حرب اقتحادية،قة سلمية يف البحرين بطري للتطهري غري معلنة جتري"هناك حرب 
فرص للقادمني اجلدد يف تفضيلية العاملة امل. حسب تعليقهاحلكومة بتغيريان "تقوم  احلكومة. يف البحرين،، الناس تغري"ويف بلدان أخرى. خمتلف املواطنني

.يتم حرمان بعض األشخاص من جنسيتهمحيث كيبة السكان، رت لالعمل والتعليم هو تغيري   
. 

تفلت من اضطهاد الناس الذين يتعاونون مع آليات األمم املتحدة"، على  واثقة مبا فيه الكفاية أهنا ميكن أن وقالت اخلواجة ان "اململكة العربية السعودية 
م طويلة األمد، اعن حقوق اإلنسان يف السجن وأبحك الرغم من أن البلد هو عضو يف جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. ان العديد من املدافعني

تبدأ خبمسني جلدة يف  ، الذي حكم أيضا أبلف جلدة، ورمبا رائف البدويو أبو اخلري وليد ، حممد القحطاينوأشارت من بني أمور أخرى إىل، الدكتور 
ري واجلديد بني دول جملس وأشارت اخلواجة اىل التعاون اخلط ."ات معلقة فوق رقاهبم كيما يحمتواهديدتتبقى ال وابلنسبة آلخرين،". نفس يوم احلدث

  أي مواطن خليجي يواجة هتم. اليت تسمح لدول اخلليج ابعتقالاخلليجي ن التعاو 
 
 

  
اصدرته مؤخراً دولة اإلمارات العربية املتحدة. وأشارت إىل أن العديد من اجلرائم اجلديدة  قامت ميالين جنجل بتحليل قانون مكافحة اإلرهاب الذي 

السلميني املؤيدين للدميقراطية يف املنطقة. وأعربت عن ضد املتظاهرين ها واستخدامها قتطبي يف اساءةهناك إمكانية كبرية وان  ليست هلا ارتباط ابلعنف
من حضور الندوة  ،وهو عضو يف اجمللس االستشاري ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان أسفها لعدم رمكن املدافع اإلمارايت عن حقوق اإلنسان أمحد منحور، 

.حيث خيضع حلظر السفر التعسفي  
 

العسكرية ال جيب أن أتخذ األولوية على حقوق اإلنسان. ان على احللفاء القيام بدور إجيايب لتعزيز حقوق اإلنسان يف واختتم رجب قائالً ، "ان العالقات 
."اخلليج   
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أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين، هيومن رايتس ليج حلقوق اإلنسان ابلشراكة مع وقد مت تنظيم هذا احلدث من قبل مركز اخل

.ش، منظمة حقوق اإلنسان أوال، مشروع الدميقراطية يف الشرق األوسط والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطننيووت  
  

 


