
 ،عزيزي الشيخ سلمان

ورئيس االتحاد اآلسيوي لكرة  (FIFA) دم أكتب إليكم بصفتكم نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة الق

الخامسة  ماية حقوق اإلنسان. وتوضح الفقرةالتزام قوي بتعزيز وح الفيفايقع على  (AFC). القدم 

الذهاب أبعد في " الفيفارغبة  ، على وجه الخصوصالخاصة بحقوق اإلنسان الفيفاالتزامات ن م

في احترام حقوق اإلنسان ... باتخاذ تدابير لتعزيز حماية حقوق اإلنسان واإلسهام  امسؤوليته من

للمساعدة تأثير إيجابي فعال بشكل إيجابي في التمتع بها خاصًة عندما تكون قادرة على تطبيق 

 أو عندما يتعلق األمر بتعزيز حقوق اإلنسان في كرة القدم أو من خاللها. " التمتع بهازيادة في 

حالياً في تايالند  ، محتجزسابق في المنتخب الوطني البحريني، وهو العب كرة قدم حكيم العريبي

قد ، حيث من المحتمل أن يتعرض للسجن والتعذيب. كان حكيم إلى البحرين الترحيلويواجه 

لى حكيم ، ألقي القبض ع2012فشلت في الدفاع عنه. في عام ، ويعتقد أنك في الماضي تقدكنا

في مباراة كرة القدم متلفزة في وقت الحادث.  لعبهمن  بتهمة تخريب مركز للشرطة، على الرغم

طلبات  ، لم يتعامل معأنت في ذلك الوقت تكاتحاد كرة القدم البحريني، بقياد، فإن وبحسب حكيم

، ظل حكيم في السجن لمدة ثالثة وإعفائه. وبسبب هذا د من حجة غيابهمن شقيقته ومحاميه للتأك

سنوات. وزعم محاميك أنك لم تتلق شخصياً طلباً  10لمدة أشهر وحكم عليه فيما بعد بالسجن 

 للمساعدة من السيد العريبي.

دم يطلب منه ، وقد كتب إلى االتحاد األسترالي لكرة القحكيمبالوضع الحالي لـ الفيفالقد تم إخطار 

دعم الدعوات ها تأيضاً "أننت الفيفا أعل بيان. وفي كقضية مستعجلةطرح األمر مع حكومته، 

التي وجهتها السلطات التايالندية للسماح للسيد العريبي بالعودة إلى أستراليا حيث يتمتع حالًيا 

ؤكد الفيفا أنهم ملتزمون باحترام حقوق اإلنسان تفي أقرب وقت ممكن". وذلك بوضع الالجئ 

ية جميع ألن هذه الحقوق تتعلق بسالمة ورفاه - على وجه الخصوص - المعترف بها دولياً 

 األفراد المشاركين في كرة القدم.

دعوة الفيفا للسماح لحكيم بالعودة إلى أستراليا بدالً  دعم، هل تؤيد وتالفيفابصفتك نائباً لرئيس 

 ،الشيخ سلمانأنت، من إرساله إلى البحرين حيث سيتعرض بالتأكيد للتعذيب؟ هل ستطالب 

، في هذا الوقت الحاسم مواجهةالالوقوف وشلت في إلى أستراليا؟ إذا ف ةعالنية بعودة حكيم اآلمن

فسوف نأخذ صمتك كموافقتك على أن تقوم السلطات التايلندية بتسليم حكيم إلى البحرين حيث 

 ستكون سالمته في خطر.

 

 بإخالص،

 حسين عبدهللا
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