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نطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فورية لوقف استهداف الشيعة :  منظمة حقوقية17

 والضغط إلعادة آية اهلل نجاتي لبلده
واتخاذ إجراءات فورية لوقف  منظمة حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتو اإلنسانية 17طالبت 

 بعد أن نفذت الحكومة البحرينية تيديداتيا بالنفي التعسفي لرجل الدين البحريني آية اهلل استيداف الشيعة
الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني األعمى آية اهلل العظمى السيد عمي السيستاني، وىو األمر الذي 

ممارسة السمطة سيقود بحسب بيان  المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد في األمم المتحدة ىنير بيمفيمد إلى 
 .لمتمييز ضد الطائفة الشيعية بالبحرين بسبب معتقداتيا الدينية

إّننا نعبر عن رفضنا الشديد لقرار اإلبعاد الذي نفذتو الحكومة البحرينية آلية اهلل نجاتي، ونبدي : "وتابع البيان
خشيتنا من أّن بقية المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنيم بشكل مخالف لمقانون الوطني والدولي وعمى خمفية 

 ".سياسية وطائفية قد يكونون عرضة لمترحيل القسري من البحرين
إّن البحرين تحولت بيذا اإلجراء إلى دولة حاضنة لالضطياد الطائفي، خصوصا مع تورط : "وأضاف البيان

السمطة بعدد كبير من االنتياكات التي طالت الحريات الدينية، ومنيا ىدم عدد من مساجد الطائفة الشيعية 
وحل المجمس اإلسالمي العممائي مؤخرا، وكانت ىذه االنتياكات محل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، 

 ".ولم تبادر السمطات حتى المحظة إلى االعتذار عنيا أو محاسبة القيادات السياسية واألمنية المتورطة بيا
إّن نفي النجاتي يدل عمى استعداء السمطة لجماعة إنسانية محددة في البحرين ىي الطائفة : "وأردفت المنظمات

 من العيد 19، 18، 2: الشيعية الفتة إلى أّنو يشكل مخالفة صريحة لمواد االتفاقيات الدولية ومنيا المواد
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 15 و9الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف المواد 

 ". من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان30والمادة 
واختتمت المنظمات بيانيا بدعوة الحكومة البحرينية لمكف عن ارتكاب االنتياكات الجسيمة بمجال حقوق 

اإلنسان ألغراض سياسية وانتقامية، داعية إياىا إلى إعادة الشيخ إلى بمده والشروع الفوري نحو تطبيق توصيات 
 ".بسيوني ومقررات جنيف
منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، الجمعية البحرينية مرصد البحرين لحقوق اإلنسان، ): والمنظمات الموقعة ىي

لحقوق اإلنسان، البحرين لمحوار الديني، المجمس الدولي لمتسامح الديني، منظمة سالم البحرين لحقوق اإلنسان، 
باكستان، مجمس الوحدة العربية – فرنسا، المجنة الدولية لحقوق اإلنسان – المجنة العربية لحقوق اإلنسان 

واشنطن، المنظمة الدولية لمتنمية وحقوق – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق اإلنسان – والتعاون الدولي 
– األردن، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر، مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان – اإلنسان 

الكويت، مركز الخيام – مصر، مركز المؤلؤة لحقوق اإلنسان، المنتدى الخميجي لمؤسسات المجتمع المدني 
 (.والدفاع عن حقوق اإلنسان لمتأىيللبنان، شبكة أمان – لتأىيل ضحايا التعذيب 


