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 المقدمة 

ستراتيجية بدأت منذ قدوم اإلرسالية األميركية ادة األميركية هي عالقة تاريخية وإن عالقة البحرين بالواليات المتح

(، و تأسيس أهم القواعد العسكرية 0) 0981الرعاية الصحية في العام إلى البحرين وتأسيسها لمرافق تقديم خدمات 

(، الذي يصفه 3والتي تضم قيادة األسطول البحري األميركي الخامس ) 0890( في المنطقة في العام 2األميركية )

ي، وتوقيع إتفاق خبراء أميركيون بأنه أكثر األساطيل األميركية اإلستراتيجية أهمية نظراً لموقع تمركزه اإلستراتيج

(، وتصنيف الواليات المتحدة األميركية للبحرين كحليف رئيسي لها 4) 0880تعاون دفاعي بين البلدين في العام 

 (.5) 2112خارج حلف الناتو في العام 

وفي ظل الحركات الشعبية المطالبة باإلصالحات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية في العالم العربي إستوحى 

( بالتزامن مع 6فبراير ) 04ظاهرات تقوم في إلى تلبحرين روح هذه الحركات، ودعوا شطون السياسيون في االنا

ظاهرات ضخمة في مناطق ت(، أسفرت هذه الدعوة إلى قيام 9الذكرى العاشرة إلعالن "ميثاق العمل الوطني" )

قد ية في البالد منذ ذلك التاريخ، وسياس أدت إلى نشوء أزمة  كما  .متفرقة من البالد مطالبًة بإصالحات دستورية

كان الفتاً من  إذشهدت هذه األزمة ردود فعل دولية وأممية منددة باإلنتهاكات الحاصلة في مجال حقوق اإلنسان، 

قف تتأثر وتؤثر فالواليات المتحدة كان لها مجموعة موا .ضمن ردات الفعل هذه، تصريحات اإلدارة األميركية

بصورتها كحليفة للممالك في منطقة الخليج وراعية لحقوق اإلنسان في العالم وقائدًة للحلف العربي وبعالقة الدولتين 

 في مواجهة المحور المناهض للسياسات األميركية في المنطقة.

بمعيار سلبية وإيجابية  2109حتى  2100يمكن تقسيم المرحلة الزمنية الممتدة من بداية األزمة في البحرين عام 

الفاصل هو إنتهاء والية الرئيس إحداهما األميركي بما يخص الملف الحقوقي في البحرين، إلى مرحلتين  الموقف

فالمرحلة األولى من بداية األزمة في البحرين  .(8لرئيس األميركي دونالد ترامب )( وبداية والية ا9باراك أوباما )

دون من لموقف األميركي بشأن الملف الحقوقي ، اتسمت بإيجابيات ا2109حتى كانون الثاني  2100في فبراير 

دون خلوها من من بعكس المرحلة الثانية التي اتسمت بسلبية الموقف عموماً  ،خلوها من بعض المواقف السلبية

كما أضافت اإلجراءات العملية لحكومة الواليات المتحدة كحظر بيع السالح للحكومة  ابية.اإليجالمواقف بعض 

تقييم وضع حقوق اإلنسان في البحرين في المرحلة األولى قيمًة مضافًة للموقف العلني الضاغط  البحرينية إال بعد

بينما خلت مواقف المرحلة الثانية من هذه  .على إجراءات وممارسات حكومة البحرين المتعلقة بحقوق اإلنسان

مة البحرينية من أجل اإلستمرار اإلجراءات، بل شكل موقف الرئاسة األميركية بشخص الرئيس ترامب محفزاً للحكو

تكثييف ممارساتها وإجراءاتها القمعية بحق المعارضة السلمية في البالد، خصوصاً بعد الموقف األميركي في  في

( والذي إنعكس بشكل واضح 01) 2109القمة العربية اإلسالمية األميركية التي إنعقدت في الرياض في مايو 

ة من خالل إجراءاتها القمعية التي نفذتها في منطقة الدراز بعد يومين من لقاء وصريح من قبل الحكومة البحريني

 (.00الرئيس ترامب بملك البحرين أثناء إنعقاد القمة )
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اعتمد في هذا البحث المنهج الوثائقي، عبر رصد المعلومات وتوثيق مصادرها، ومقاطعتها وفرزها بمعيار زمني 

وتبيان صلة الوصل بين الموقف األميركي واإلجراء الحكومي في البحرين منذ بداية وإجرائي حتى أمكن تقييمها، 

حتى هذا التاريخ، مما جعل السلوك الحكومي في البحرين والموقف األميركي أكثر  2100األزمة في فبراير 

الته بطريقة كما اعتمد المنهج الوصفي بحيث سرد الموقف األميركي ودال .وضوحاً بين طردية وعكسية العالقة

حث علمية أوصل إلى تفسيرات لها دالئل وبراهين ساعدت في إستخالص النتيجة المرجوة من البحث، وقد قّسم الب

 .  إلى مقدمة وخمسة محاور وخاتمة

َ  
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 جمعالت  رية التعبير و  الفصل األول: ح  

الموقف األميركي رافضاً لإلستخدام المفرط للقوة من قبل كان  2100مع بداية اإلحتجاجات في البحرين عام 

السلطات البحرينية في مواجهة المحتجين السلميين وداعياً إلى إحترام حرية التعبير وحرية التجمع في البحرين، 

 ظاهرات السلميةت، بعد يومين من إنطالق أولى ال(02) 2100وهذا ما أكده تصريح الخارجية األميركية في فبراير

و قد أشار مساعد وزيرة الخارجية األميركية  .الداعية إلى اإلصالح السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في البالد

وفق المبادئ  ،بغض النظر عن البلد ،بأن الواليات المتحدة تعلق على األحداث( 03للشؤون العامة فيليب كراولي )

رى العنف تحت أي ظرف من الظروف، تريد أن ترى الحقوق وهي أن الواليات المتحدة" ال تريد أن ت .التي حددتها

كانت  وقد(، 04الحق في التعبيرعن آرائهم بحرية")العالمية لألشخاص المحترمين، بما في ذلك الحق في التجمع، و

 تصريحات اإلدارة األميركية منذ بداية األزمة تدعو السلطات البحرينية إلى إحترام حرية التعبير والتجمع  وحرية

 تكوين الجمعيات وممارسة النشاط السياسي والتعبيرعن اآلراء السياسية بحرية.

فبعد أن جرّمت السلطات البحرينية ممارسة التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من خالل مرسومين ملكيين  

( من قبل 06) 30 ( بشأن تعديل قانون اإلجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وبعد إقرار القانون رقم05)

( وإضافة مادة جديدة عليه تمنع الجمعيات السياسية 09) 26وزارة العدل البحرينية القاضي بتعديل القانون رقم 

البحرينية من اإلجتماع بممثلي الحكومات والمنظمات األجنبية إال بحضور ممثل عن وزارة الخارجية البحرينية، 

أن الواليات جاء في البيان و .عن قلق الواليات المتحدة من هذه المراسيمأعربت الخارجية األميركية في بيان لها 

المتحدة "تالحظ بقلق أن حكومة البحرين أصدرت مؤخراً مراسيم تقيد حقوق الجماعات السياسية وقدراتها في 

لدولية، ونالحظ التجمع والتعبيرعن أنفسهم بحرية، بما في ذلك تنظيم إتصاالتهم مع الحكومات األجنبية والمنظمات ا

 (.08()09أيضاً بقلق إحتجاز القيادي في المعارضة خليل المرزوق" )

من خالل تصريحات وزارة الخارجية أنه ال ينبغي محاكمة أي شخص أو تؤكد ودائماً ما كانت الواليات المتحدة 

البحرينية سجنها للناشط تصريحها بعد مواصلة الحكومة ك ،عبير السلمي أو التجمعسجنه بسبب مشاركته في الت

و قد أعلنت مراراً عن قلقها العميق إزاء  .(20( بتهمة قيادته للتجمعات غير القانونية )21البحريني نبيل رجب )

إجراءات السلطات البحرينية في تجريم حرية التعبير والتجمع ومعاقبة الناشطين والمشاركين في التعبير عن آرائهم 

بتهمة التحريض على  2106(، في فبراير 22لى سجن القيادي المعارض إبراهيم شريف )فبعد إقدامها ع .السياسية

(، قالت مندوبة الواليات المتحدة في مجلس األمن سامنثا باور بأن هذا الحكم ضربة لحرية التعبير 23الكراهية )

مة الترويج لتغيير سنوات بته 8بالسجن لمدة  2106( في مايو 25وبعد الحكم على الشيخ علي سلمان ) .(24)

د (، حثت الواليات المتحدة الحكومة البحرينية على التقي26النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة )

هذا وقد أكدت وزارة الخارجية األميركية في تقريرها  .(29بإلتزاماتها الدولية بإحترام وحماية حرية التعبير)

أن إذ ن هناك توصيات رئيسية لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل الحكومة البحرينية، المرسل إلى الكونغرس األميركي بأ

إنعدام إجراءات التقاضي السليمة وتجريم ممارسة زال مفروضة على النشاط السياسي والتجمع السلمي والقيود ال ت

أن اإلجراءات الصارمة التي قامت بها الحكومة البحرينية والتي تشمل حل جمعية الوفاق أضافت حرية التعبير، و

( وتمديد الحكم بالسجن على أمينها العام الشيخ علي سلمان وإعتقال الناشط نبيل رجب 29السياسية المعارضة )
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زيز تأثير األطراف (، لن تؤدي إال إلى مزيد من عدم اإلستقرار وتع28وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم )

 (.31الخارجية )

مب بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أثناء إنعقاد القمة العربية اخالل لقاء جمع الرئيس األميركي دونالد ترو

بقوله " لقد كان هناك بعض التوتر، ترامب، كان الفتاً حديث  ،2109اإلسالمية األميركية في الرياض، في مايو 

كذلك بيان القمة  .(30الكثير من األمور المشتركة" )توتر مع هذه اإلدارة، إن بين بلدينا  ولكن لن يكون هناك

إعتبر الكثير من المحللين بأن هذه  إذ(، 32االستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والواليات المتحدة )

فقد قامت  .لتعبير والتجمع في البالدالتصريحات أعطت الضوء األخضر للحكومة البحرينية لمزيد من قمع حرية ا

الحكومة البحرينية على أثر ذلك بحملة أمنية كبيرة في منطقة الدراز حيث يعتصم المتظاهرون المنددين بقرار 

(، كما وقامت بحل 33الحكومة إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم أدت إلى مقتل وجرح وإعتقال العشرات )

 (. 35قد إقتصر تعليق الخارجية األميركية على ذلك فيما بعد بالشعور بالقلق )(، و34جمعية وعد المعارضة )

، والذي ، صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  2116أن البحرين في العام  الجدير ذكره

يكون الحق في التجمع على أن  20، وينص في المادة (36) على حق اإلنسان في حرية التعبير 08ينص في مادته 

على أن لكل فرد  22السلمي معترفا به، و ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، وينص في المادة 

ََ.(39)حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين
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 وار والمصالحة الوطنية ـالفصل الثاني: الح

، 2100ظاهرات المطالبة باإلصالح السياسي واإلقتصادي في البحرين في فبراير تأيام من إنطالق أولى البعد 

( يكلف به ولي العهد األمير سلمان بن حمد بالحوار مع جميع األطراف 39أصدر ملك البحرين مرسموماً ملكياً )

العامة فيليب كراولي أن الواليات المتحدة  مساعد وزيرة الخارجية األميركية للشؤونقال السياسية في البحرين، 

كما أيد الرئيس األميركي باراك أوباما مبادرة الحوار  .(38روع في عملية الحوار الوطني )تشيد بهذه الخطوة للش

(، إال أن جمعية 41الوطني وشدد على أن تكون العملية شاملة وغير طائفية وتستجيب لتطلعات الشعب البحريني )

 (.40رينية المعارضة كانت قد رفضت هذه الدعوة قبل إستقالة الحكومة وإنسحاب الجيش من الشوارع )الوفاق البح

( 43(، نصحت وزيرة الخارجية كلينتون )42) 2100وبعد دخول القوات السعودية إلى البحرين في مارس 

أنها حثت السعودية على األطراف كافة بإتخاذ الخطوات الفورية للتحاور حول حل سياسي لألزمة، مشيرًة إلى 

( في 45وفي بيان لها حول دعم اإلصالح السياسي في البحرين ) .(44تشجيع الحوار بين األطراف البحرينية )

، قالت أن هدف الواليات المتحدة هو قيام عملية سياسية ذات مصداقية يمكن أن تعالج التطلعات 2100مارس 

 المشروعة للشعب البحريني.

لحوار والمصالحة دعوات شكلية وغير جدية واعتبرتها المعارضة وسيلًة إلى امة البحرينية كانت دعوات الحكو

إستمرت في قمعها  إذلحوار، إلى الإللتفاف على المطالب المشروعة، فهي لم تعالج مسببات األزمة قبل دعوتها 

حقيق أي مطلب من مطالب للحريات وسجنها للناشطين الحقوقيين عبر محاكمات قضائية غير شفافة وتعنتت في ت

( من 46المعارضة التي إرتكزت على المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني والتي أكدت عليها وثيقة المنامة )

وقد كان الموقف األميركي خالل إدارة الرئيس أوباما مرحباً بهذه  .أجل الشروع في عملية الحوار والمصالحة

( والسعي إلى تقوية وتمكين األصوات 49يز اإلصالح والمصالحة واإلستقرار )الدعوات وداعياً إلى المضي في تعز

( بحسب تعبير 49ن تتحقق إال عن طريق حوار حقيقي )أالمعتدلة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية التي ال يمكن 

أن يتحقق إال (، مؤكداً على أن األمن و الرخاء في البحرين ال يمكن 48عضو الكونغرس األميركي جيمس موران )

وقد كان هذا الموقف يخلو من أي ضغوط حقيقية  .(51من خالل عملية سياسية شاملة وتعددية تمنح حقوق للجميع )

على الحكومة البحرينية من أجل حثها على الدخول في عملية جدية للحوار، فالرئيس األميركي أوباما بشخصه كان 

( وتصريحات وزارة 50من المعارضة السلمية في السجن )قد تسأل عن كيفية البدء في حوار وطني وجزًء 

تعهداتها وعن عدم إلتزام الحكومة البحرينية ب ،(52الخارجية تكلمت عن عدم تطبيق كامل لتوصيات لجنة بسيوني )

( عبرعن شعور الواليات المتحدة 53في حين أن وزير الخارجية األميركية جون كيري ) .المتعلقة بحقوق اإلنسان

ق العميق من قرار حل جمعية الوفاق، معتبراً أن "هذا الحكم هو األحدث في سلسلة من الخطوات المحبطة في بالقل

البحرين، بما في ذلك إبطال حكومة مملكة البحرين لمواطنة الشيخ عيسى قاسم وإلقاء القبض على الناشط الحقوقي 

لواليات المتحدة، كما أنها تتناقض مع إلتزامات نبيل رجب"، مشيراً إلى أن هذه اإلجراءات ال تتفق مع مصالح ا

 (. 54الحكومة المعلنة لحماية حقوق اإلنسان وتحقيق المصالحة مع جميع أطراف المجتمع البحريني )

بينما إدارة الرئيس ترامب لم تدع الحكومة البحرينية إلى العمل على تحقيق المصالحة أو الشروع في عملية جدية  

بالقول أن تبرئة الشيخ علي سلمان من تهمة التخابر مع قطر  2109وزارة الخارجية في يونيو للحوار، بل اكتفت 

َ.(55تزيل حاجزاً محتمالً أمام المصالحة السياسية في البحرين ) 2100ضد حكومة البحرين عام 
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 نفـقوق اإلنسان ونبذ العـالفصل الثالث: ح

أدى إلى  2100في فبراير  بدأتإن إنتهاج الحكومة البحرينية الحل األمني لمواجهة اإلحتجاجات السلمية التي 

مارست الحكومة  إذإنتهاك مبادئ وأسس حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، 

ظاهرات المطالبة بسلمية إصالحاً سياسياً وإجتماعياً توال البحرينية إجراءات قمعية عنيفة في مواجهتها لإلحتجاجات

وقد كان الموقف األميركي رافضاً لإلستخدام المفرط للقوة الذي مارسته الحكومة البحرينية  .وإقتصادياً في البالد

نسان بعين وقد أشارت الخارجية األميركية إلى أنها مستمرة في أخذ حقوق اإل .(56اعياً إلحترام حقوق اإلنسان )ود

( الذي أصدرته ست 59(، مرحبًة بإعالن مبادئ الالعنف )59اإلعتبار بشأن مبيع األسلحة للحكومة البحرينية )

 (. 61(، وداعية إلى نبذ العنف من قبل الحكومة والمتظاهرين )58جمعيات سياسية معارضة في البحرين )

البحرين إعتدت على حقوق اإلنسان األساسية بعد  وقد صرح السيناتور رون وايدن في جلسة للكونغرس بأن حكومة

 2103اإلنسان في العام  (، في حين أن تقرير وزارة الخارجية السنوي عن حقوق60قمعها لدعوات اإلصالح )

أن أهم مشكالت حقوق اإلنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط األمن جاء فيه 

وجه أعضاء الكونغرس األميركي من  2106في يونيو و .(62انتهاكات لحقوق اإلنسان ) بالمتهمين بارتكا

( وكالً من السيناتور ماركو روبيو والسيناتور 63الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة السيناتور كريس مورفي )

السيناتور تيم كاين، رسالة إلى باتريك ليهي والسيناتور رون وايدن والسيناتور بوب كاسي والسيناتور كريس كونز و

وزير الخارجية األميركية جون كيري طالبوه فيها بالضغط على الحكومة البحرينية من أجل حماية حقوق مواطنيها 

 وتنفيذ البنود التي تعزز اإلصالح الّسياسي واالجتماعي بين مختلف الّطوائف البحرينية. 

التمييز ضد المواطنين  إلى استمرار 2106وق اإلنسان في العام ولفت تقرير الخارجية األميركية السنوي عن حق

أن أحد أهم  2109أشكال أخرى من التمييز القائم على الدين، والجنسية والجنس، وقال تقرير العام الشيعة، و

تل انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين يتضمن التقارير التي تفيد بأن قوات األمن في المنامة ارتكبت عمليات ق

تعسفية أو غير قانونية، فيما أعرب المقرر األممي الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان ميشيل 

فورست في تقريره الذي عرضه على مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في إطار الدورة السابعة والثالثين في 

عن حقوق اإلنسان زايد الذي ُيمارس على المدافعين (، عن قلقه إزاء الحملة العامة والضغط المت64) 2109مارس 

اضطهاد غالبية  2109كية حول الحريات الدينية لعام ريوأكد تقرير وزارة الخارجية األم .(65في البحرين )

 المواطنين في البحرين من منطلق ديني.

وكان الفتاً أن إدارة الرئيس ترامب لم تعر أي إهتمام لتدهور حالة حقوق اإلنسان في البحرين، بعد تكثيف الحكومة 

فض أبرزها إقتحامها لمنطقة الدراز والبحرينية لممارساتها القمعية وقيامها بحمالت أمنية واسعة في البالد، كان 

علماً أن الواليات المتحدة كانت قد إنسحبت من مجلس حقوق  إعتصام سلمي أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالقوة،

 (.66) 2109اإلنسان الدولي في يونيو 
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 اكمات القضائيةتقال والمح  ـالفصل الرابع: اإلع

إلى إعتقال العديد من  2100فبراير أقدمت الحكومة البحرينية خالل مواجهتها لإلحتجاجات السلمية التي قامت منذ 

المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ومحاكمتهم على آرائهم السياسية وفق إجراءات قضائية غير شفافة لم 

 تلتزم بالمعايير الدولية، منتهجًة الحل األمني لمواجهة المعارضة السلمية.

مان أمن المعتقلين واإللتزام بتعهداتها بإجراءات قضائية وكانت الواليات المتحدة تدعو الحكومة البحرينية إلى ض

 دعت إلى إجراء تحقيق شفاف وكامل بعد وفاة إذشفافة تتماشى مع القانون البحريني واإللتزامات القانونية الدولية، 

ن فيما أصدر أعضاء الكونغرس السيد دونالد باين والسيد جيمس ماك غوفر .(69كريم فخراوي أثناء إحتجازه )

طالبوا الواليات المتحدة ، كما والسيدة تامي بالدوين  بيانا ً دعوا فيه الحكومة البحرينية إلى ضمان سالمة المعتقلين

 أن تصر على إطالق سراح المعتقلين السلميين المعارضين للحكومة البحرينية.

العمل مايكل بوسنر بأن وقد صرح مساعد وزيرة الخارجية األميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان و

دون توجيه اتهامات لهم و بشأن تقارير عن تعذيب بعض المحتجزين من واشنطن الزالت قلقة من إحتجاز مواطنين 

ة األحكام الصادرة بحق قياديين وأعربت الخارجية األميركية عن قلق الواليات المتحدة حيال شد .خالل إستجوابهم

متخصصاً  21كذلك بعد الحكم على  ،(69المحاكم العسكرية لمحاكمتهم )أفراداً في المعارضة البحرينية وإستخدام و

(، داعيًة إلى إحترام الحق في المحاكمة العادلة و اإللتزام بإجراءات قضائية شفافة في قضية 68في المجال الطبي )

كما أكدت بعد قرار الحكومة البحرينية  .(90ر التعذيب )(، وإلى التحقيق في جميع تقاري91الناشط نبيل رجب )

، أن الواليات المتحدة تشعر بالقلق العميق من إجراءات 2106إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم في يونيو 

 الحكومة البحرينية المتمثلة بسحب جنسية مواطنيها بصورة تعسفية ومن التقارير التي تفيد بأن الشيخ قاسم لم يتمكن

من الرد على اإلتهامات الموجهة إليه قبل إتخاذ هذا القرار، أو الطعن في القرار من خالل عملية قانونية شفافة 

(، مشيرة إلى وجود تقارير تحدثت عن أن هناك إعترافات تم إنتزاعها جزيئاً باإلكراه ألفراد حكم عليهم 92)

 (.93باإلعدام)

( 94لبرلمان البحريني على السماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين )وكان موقف الواليات المتحدة من موافقة ا

ضبابياً إلى حد ما، فهي إعتبرت أن البحرين تواجه اإلرهاب في المنطقة وفي الوقت عينه دعتها إلى أن تكون 

رير السنوي الذي (، في حين أن التق95إجراءاتها متوافقة مع اإللتزامات القانونية الدولية لحماية حقوق اإلنسان )

( الصادر عن وزارة الخارجية 96) 2106يراجع التهديدات اإلرهابية في العالم وردود المجتمع الدولي في عام 

أشار إلى إمكانية و .اإلرهاب وغسل األموال في البحريناألميركية تخوف من "التسييس المحتمل" لقضايا تمويل 

بإجراءات ذات دوافع سياسية من قبل الحكومة البحرينية ضد التيار خلط المالحقات القضائية المشروعة للمسلحين 

قد دعت الخارجية األميركية إلى التحقيق بإدعاءات و .الشيعي في البحرين الرئيسي للمعارضة السلمية والمجتمع

ن قلقها من إساءة المعاملة الذي تعرضت لها الناشطة البحرينية إبتسام الصايغ ومحاسبة المسؤول عن ذلك، معربًة ع

 (.99إدعاءات حول إعترافات عائلة الناشط سيد أحمد الوداعي أنه تم الحصول عليها تحت اإلكراه )
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 الفصل الخامس: آليات الضغط المقترحة على اإلدارة األميركية من قبل المنظمات الحقوقية

العالم حول آليات الضغط التي من الممكن أن تقوم بها الواليات المتحدة من  تنوعت إقتراحات المنظمات الحقوقية في

أجل دفع الحكومة البحرينية لإللتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحقوق المدنية والسياسية ومن أجل 

ياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في حثها على تغيير سياستها األمنية إتجاه المعارضة السلمية المطالبة باإلصالح الس

 البالد.

في جلسة استماع لدراسة رد الحكومة األميركية على أزمة حقوق اإلنسان في البحرين عقدتها لجنة توم النتوس 

(، وحضرها كل من رئيس لجنة توم النتوس 99) 2106لحقوق اإلنسان في الكونغرس األميركي في سبتمبر 

اك غوفرن وبريان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق اإلنسان في وعضو الكونغرس األميركي جيمس م

هيومن رايتس فيرست، ومطر مطر النائب األسبق في البرلمان البحريني، وسارة مورغن مديرة مكتب واشنطن 

لهيومن رايتس ووتش، وكول بوكنفيلد نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط، طالبت 

ن الواليات المتحدة دعم صدور بيان إدانة مشترك في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول مورغ

اإلنتهاكات الممارسة من قبل الحكومة البحرينية في مجال حقوق اإلنسان للضغط عليها من أجل تحقيق إصالحات 

طية في الشرق األوسط كول بوكنفيلد نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراكما دعا  .في مجال حقوق اإلنسان

الواليات المتحدة استخدام توصيات لجنة بسيوني كنقطة انطالق لمحاسبة الحكومة البحرينية، عبر تمرير مشروع 

، 26، الذي يدعو إلى إعادة حظر مبيعات األسلحة حتى تنفذ السلطات البحرينية التوصيات الـ  HR-3445القانون

لنائب ماك غوفرن وجميع أعضاء اللجنة من الخبراء على أن الخطوة التالية هي صياغة وفي نهاية الجلسة إتفق ا

الئحة بأسماء المسؤولين البحرينيين المعروفين بارتكابهم انتهاكات حقوق اإلنسان لمنعهم من دخول الواليات المتحدة 

(98.) 

 USCIRFكية للحرية الدينية الدوليةرية األممدير البحوث والسياسات في اللجنوكان الفتاً مداخلة دوايت بشير 

، خالل جلسة تحت عنوان "البحرين ما بعد سبع سنوات" عقدتها لجنة توم النتوس لحقوق اإلنسان في (91)

قدم توصية  إذ، 2109الكونغرس األميركي بالتعاون مع منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية في فبراير 

( كوسيلة لحكومة الواليات المتحدة إلثبات رغبتها في 90للكونغرس بإستخدام أدوات مثل قانون ماغنتسكي )

والحرية الدينية في اإلصالح ومساءلة مرتكبي االنتهاكات في البحرين، مبدياً أنه بسبب سوء حالة حقوق اإلنسان 

م الحكومة البحرينية وما إذا كانت ستضاعف أساليبها القمعية ، ستكون انتخابات الخريف فرصة لتقييالوقت الراهن

منظمة حقوقية غير حكومية  02يذكر أنه أعيد إقتراح إستخدام الواليات المتحدة قانون ماغنتسكي من قبل  .(92)

 خالل جلسة جمعتهم مع ممثلين عن وزراتي الخارجية والخزانة األميركيتين وحكومة المملكة المتحدة في أغسطس

، بحيث يكون هذا القانون إذا إستخدمته الواليات المتحدة إتجاه الحكومة البحرينية وسيلة ضغط قوية عليها 2109

 لحثها على أخذ التزاماتها بحقوق اإلنسان الدولية على محمل الجد، وااللتزام بالقوانين والمعايير الدولية.
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  ـاتـمةالخ  

الواقفة بين مصالحها مع الحكومة البحرينية وبين التعاطي مع إنتهاكات حقوق اإلنسان  ،لم تستطع الواليات المتحدة

أن تترجم مواقفها الحقوقية إلى إجراء يوقف التدهور الحقوقي الحاصل، أو باألحرى  ،الذي تمارسه حكومة البحرين

يحات األميركية المرافقة فأكثر التصر .لم تمارس ضغوط كافية بوقف ممارسات وإنتهاكات الحكومة البحرينية

لألزمة منذ بدايتها لم ترق إلى مستوى اإلدانة بل ظلت قابعة تحت غطاء الشعور بالقلق من إجراءات الحكومة 

من  البحرينية التي إنتهكت الكثير من األعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان، الموقعة عليها كلّ 

 ن.الواليات المتحدة ومملكة البحري

تجاه الملف الحقوقي اد شكل موقف إدارة الرئيس أوباما مرحلتين زمنيتين، فقإلى بناء على تقسيم الموقف األميركي 

ساهم في . وقد لكنه لم يحقق نتائج ملموسة على األرض إليقافهاللحكومة البحرينية أمام العالم  في البحرين إحراجاً 

رضة مع المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحقوق تعرية إجراءات وممارسات هذه الحكومة المتعا

( عدة 93) 2109السياسية والمدنية، وقد قدمت هذه اإلدارة عبر مندوبها في مجلس حقوق اإلنسان الدولي في العام 

د على حرية توصيات كان أبرزها التوصية بالتراجع عن التدابير المتخذة ضد جمعية الوفاق ووعد، وإلغاء القيو

 التجمع، وإلغاء األحكام ضد األشخاص الذين عبروا عن آرائهم بسلمية.

لملفات حقوقي في  بينما مرحلة إدارة الرئيس ترامب فيمكن تسميتها بمرحلة المصالح التي ال تعير اهتمام  كاف  

اإلنسان التي ربطتها  ( شروط حقوق94) 2109ألغى وزير الخارجية األميركية ريك تيلرسون في مارس  إذالعالم، 

كذلك وافقت اإلدارة  .مليار دوالر 2.9ى البحرين بقيمة إل F-16إدارة أوباما ببيع طائرات مقاتلة من طراز 

مليون  800.4على بيع البحرين حوامات وصواريخ ومعدات عسكرية بقيمة  2109األميركية في أبريل 

عن  إن موقف إدارة الرئيس ترامب المتغاضي نسبياً  .رمليون دوال 45بقيمة  2109(، وأخرى في مايو 95دوالر)

كات اإلضطهاد السياسي والمدني حالة حقوق اإلنسان في البحرين أدى إلى تعزيز الجرأة في استمرار في االنتها

 وتكثييف الحمالت األمنية المنتهكة ألبسط حقوق اإلنسان في العالم.

حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها رغم االنتقادات الخفيفة الموجهة في أزمة البحرين لم تستطع الواليات المتحدة 

للبحرين من االدارة االميركية بل إختارت أن ال تضغط بالمستوى الكافي اليقاف انتهاكات حليفها التاريخي المتمثل 

في البالد في  سيبالحكومة البحرينية رغم قمع هذه الحكومة للمعارضة السلمية المطالبة باإلصالح الحقوفي السيا

كي؟ وهل سيبقى ريفهل ستبقى الحكومة البحرينية بمنأى عن المساءلة الدولية والضغط األم .معظم مراحل األزمة

الشعب البحريني رهينة للقمع واإلنتهاك حقوقه العالمية المشروعة نتيجة عدم اتخاذ الواليات المتحدة مواقف 

 ضاغطة اليقاف االنتهاكات؟ 
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