
رد ست منظمات على لقاء فرنسوا هولند وملك البحرين

 تنشر اليوم ستة منظمات حقوقية خطاب يوضح مخاوفهم نحو الوضع في البجرين وقد ت ارسال هذا الطاب الى الرئيس
  يوليو، ولم يتم نشر أي تصريح رسمي بعد الجتماع23الفرنسي عند لقائه غير معلن مع ملك البحرين يوم 

نبيل وينشر هذا الطاب في حي ستنظر محكمة الستئناف العليا في طعن عقوبة السجن بثلثة أشهر للناشط القوقي  
  يوليو ضد رجب على إنها تهدف فقط إلى9 أغسطس. وتعتبر النظمات القوقية هذه العقوبة الصادرة يوم 5 يوم رجب

فرض عقوبات على حقه في حرية التعبير

إليكم نص الرسالة :  

،سيدي الرئيس

  جويلية  مع حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.إن هذا الجتماع لم يقع العلم عنه على23نراسلكم على إثر إجتماعكم يوم الثني  
 .موقع الليزيه، زد على ذلك أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن ديوانكم في خصوصه. و يبدو أيضا أنه لم يتم إبلغ وسائل العلم به

 إننا نشعر بالقلق إزاء الصبغة السرية لهذا الجتماع و نتساءل إن كان ذلك ل يعكس نية عدم التعليق على خطورة و تدهور الوضع الالي لقوق
   .النسان في البحرين. لقد علمنا بإحتمال زيارة اللك آل خليفة لفرنسا بالتشاور داخل ديوانكم في شأن إعطاء إجابة عن طلب القابلة

 كان من المكن لهذه الزيارة أن تكون فرصة للتعبير علنا و مباشرة للملك آل خليفة عن إنشغال فرنسا بوضع حقوق النسان في البحرين. لقد
 .أكدت حكومة البحرين، كما تعلمون، أنها لم تسمع منكم غير الديح في خصوص الصلحات التي تدعي أنها قد قامت بها

 غير أننا نتساءل إن كان هذا الصمت ل يقوم شاهدا على الشعوربإحراج سياسي من طرفكم يكن أن يكون له ما يبرره نظرا لواصلة القمع الذي
 تارسه العائلة الالكة في البحرين معتمدة فيه على  قوات المن التي ساهمت فرنسا في الاضي في تكوينها و مساعدتها. و في هذا الصدد، فإننا

  .نعبر عن عميق إنشغالنا إزاء إعلن تعزيز التعاون العسكري الثنائي الذي  نقلته وكالة أنباء البحرين

 إن النظمات الوقعة على هذه الرسالة تلتمس منكم نشرإعلن يوضح الوقف الذي عبرت عنه فرنسا خلل الجتماع مع اللك آل خليفة. كما
 تدعوكم منظماتنا كذلك إلى التعبير بكامل الوضوح عن عدم رضا فرنسا عن فشل البحرين في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية الستقلة

 لتقصي القائق و التمثلة في إطلق سراح الذين سجنوا من أجل مارسة حقوققهم في  حرية التعبير و التجمع السلمي و كذلك محاكمة
.السؤولي الكبار الورطي في  حالت تعذيب و إنتهاكات جسيمة أخرى لقوق النسان

.نأمل أن تؤخذ هذه الرسالة بعي العتبار

.تقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير و الحترام

،جان ماري فاردو
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