
 1في البحرینذي تقدمھ للمعارضة التمویل البرامج دعم الدیمقراطیة األمریكیة و
 

دعم مؤس"""""""س"""""""ات رعایة وتمویل في البحرین بحظیت الجماعات الرادیكالیة المعارض"""""""ة 
بتنظیم زیارات رس"""""میة في الس"""""نوات الثالثة الماض"""""یة قامت الدیمقراطیة األمریكیة؛ حیث 

لزعاماتھم مع مس""""ؤولین وأعض""""اء في الكونغرس، وربطھم بالص""""حافة الغربیة والمنظمات 
الرئیس الس"""ابق للوقف لحقوقیة الرس"""میة واألھلیة، ومن أقطاب ھذه البرامج، وعلى رأس"""ھم ا

 تقد: "س"""اعدأكد أن مؤس"""س"""تھ لیس"""لي كامبل، الذي  )NDI(القومي للدیمقراطیة األمریكي 
أكبر مجموعة معارض"""ة في البحرین على تنظیم نش"""اطھا الس"""یاس"""ي"، وإجابة على التس"""اؤل 

ق ماع مع  یة االجت نا برامج حول كیف بل: "لدی كام جاب  یة والتنس"""""""یق معھم، أ ھذه الجمع ادة 
 2مشتركة معھم، وتترسخ ھذه العالقة من خالل تقدیم الدورات التدریبیة لھم".

 
 ویمكن الحدیث عن خمس مؤسسات رئیسة لدعم الدیمقراطیة تنشط في المنطقة، ھي:

، تأسست عام ): مؤسسة شبھ رسمیة، غیر ربحیةNEDالوقف القومي للدیمقراطیة ( -1
تھدف إلى تمویل المؤس""""س""""ات الدیمقراطیة حول العالم دون الحاجة إلى الدعم  1983

 الحكومي المباشر.
): مؤس"""""س"""""ة غیر ربحیة یتمل NDIالمعھد القومي الدیمقراطي للش"""""ؤون الخارجیة ( -2

)، وھدفھا دعم الدیمقراطیة وترس"""یخ مؤس"""س"""اتھا في NEDتمویل أنش"""طتھا من قبل (
 م.مختلف دول العال

): منظمة مس"""""""تقلة ال تتبع ألي حزب أو مؤس"""""""س"""""""ة IRIالمعھد الجمھوري الدولي ( -3
حكومیة، تحصل على تمویلھا من قبل الوقف القومي للدیمقراطیة ویھدف إلى ترسیخ 
مف""اھیم الحری""ة، ودعم جھود الحكم ال""ذاتي، وتعزیز دور الق""انون في مختلف دول 

 العالم.
): برنامج تدیره وزارة الخارجیة األمریكیة، MEPIمبادرة الشراكة الشرق أوسطیة ( -4

 ویھدف إلى دعم التطور السیاسي واالقتصادي والتربوي في الشرق األوسط.
لدولي ( -5 لة األمریكیة للتطویر ا یة تھدف إلى USAIDالوكا یدرال لة أمریكیة ف ): وكا

 دعم التطور السیاسي واالقتصادي في مختلف دول العالم. 

)، وھي مؤسسة شبھ NED: "الوقف القومي للدیمقراطیة" (ولعل أبرز ھذه المؤسسات
، وتھدف إلى تمویل المؤسسات الدیمقراطیة حول 1983رسمیة، غیر ربحیة، تأسست عام 

العالم دون الحاجة إلى الدعم الحكومي المباشر، ونظراً للدور المھم الذي تمارسھ ھذه المؤسسة 
من دول الخلیج، فإنھ یمكن تسلیط الضوء في دعم الجمعیات المعارضة في البحرین وغیرھا 
 على عملھا وأسالیب التمویل التي تقدمھا فیما یأتي:

دولة حول العالم، وبلغت  100تعمل مؤسسة الوقف القومي للدیمقراطیة في أكثر من  -
 118، و2009ملیون دوالر عام  115میزانیتھا السنویة في السنوات الثالث الماضیة: 

 .2011مالیین دوالر عام  105، و2010ملیون دوالر عام 

 .2014یونیو  17نشر ھذا المقال في صحیفة الوطین البحرینیة بتاریخ  1                                                
2 International Republican Institute (2011) “Canadians in the thick of Arab World’s democracy 
struggle”. 



) NEDأما بالنسبة لمنقطة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ فقد بلغ مجموع ما أنفقتھ ( -
 15,420,000دوالر، و 17,821,000على برامج دعم الدیمقراطیة:  2009عام 

 . 2010دوالر عام 
لسنوات ) في البحرین خالل اNEDال تتوفر حسابات دقیقة لرصد مجموع ما أنفقتھ ( -

الماضیة، حیث یتم التحفظ على الكثیر من ھذه المعلومات، ویمكن القول بأن النصیب 
قد ذھب إلى المعھد الوطني  2006األكبر من التمویل الذي قدمتھ المؤسسة عام 

 89,000) الذي كان یدیره فوزري جولید حیث خصص لھ مبلغ NDIالدیمقراطي (
ق اإلنسان، والتي حصلت في ذلك العام على دوالر، تتبعھ الجمعیة البحرینیة لحقو

كان التمویل األكبر من نصیب المركز  2008دوالر، وفي عام  35,000تمویل قدره 
البحریني لحقوق اإلنسان، فعلى الرغم من كونھ محظوراً في البحرین؛ حصل المركز 

ینیة دوالر، تتبعھ الجمعیة البحر 43,000) قدره: NEDفي ذلك العام على تمویل من (
دوالر، إضافة إلى المنظمات النسویة  36,000لحقوق اإلنسان والتي حصلت على: 

 التي تحصل على تمویل یختلف في قمتھ وطریقة إدارتھ من جمعیة إلى أخرى. 
) بعثات لمختلف دول العالم، حیث یتم تمویل الطلبة وتنسیبھم إلى برامج NEDتتبنى ( -

 یة.تعلیمیة في الوالیات المتحدة األمریك
) على األرقام التي أنفقتھا على مشاریع دعم الدیمقراطیة في البحرین NEDتتحفظ ( -

خالل السنوات الثالث الماضیة، حیث وردت معلومات مھمة في الموقع الرسمي 
للمؤسسة حول المبالغ التي حصل علیھ أقطاب المعارضة المحظورة ثم حذفت فیما 

طیة األخرى في البحرین، وعلى رأسھا ) برامج دعم الدیمقراNEDبعد، كما تمول (
)MEPI التي تدیر مجموعة مشاریع لدعم الدیمقراطیة في البحرین، وال تتوفر أرقام (

 رسمیة حول تكالیف إدارة ھذه البرامج.
) ال یقتص""""""ر على الجمعیات الموجودة في البحرین، بل NEDجدیر بالذكر أن دعم ( -

 Americans: (منظمة ج، وخاص"""ةیتعدى ذلك لیش"""مل النش"""اط المعارض في الخار
for Democracy and Human Rights in Bahrain( تي حظي رئیس"""""ھا وال

تقدیراً لجھوده في دعم الدیمقراطیة في العالم  2011عام  )NEDمؤس"""""س"""""ة (بتكریم 
قد قدم إلى الوالیات المتحدة لدراس"""""""ة البكالوریوس ثم رئیس ھذه المنظمة العربي، و

ینشط مع أقطاب الجمعیات المحظورة وینظم لھم وبدأ لسیاسیة، الماجستیر في العلوم ا
ندوات ولقاءات بالكونغرس األمریكي ومجلس اللوردات البریطاني في أنشطة تتطلب 

باھظة،  كالیف  بالكونغرس، ثم  لكنھ تحولت ما، إلى موظف  طالب في أالبا فجأة من 
لك انتباه المذیع في أخذ یعرف نفس"""""""ھ على أنھ: "رجل أعمال" في أمریكا، وقد لفت ذ

)Real News عن مص"""ادر تمویل ھذا النش"""اط  2011مارس  14) والذي س"""ألھ في
الذي یقوم بھ، وكیفیة إدارة المركز الذي أس"""""""س"""""""ھ في الوالیات المتحدة األمریكیة، 

: "یأتي التمویل من عندنا، أي من األمریكان من أص"""""""ول بحرینیة ھنا، نحن ھأجابف
ف أعمالنا من حس"""""ابنا الخاص، نمول المركز بص"""""فة نمول أنفس"""""نا وندفع مص"""""اری

 !شخصیة"

ویمكن تتبع تمویل ھذه المؤسسة للجمعیات المعارضة من خالل نماذج عدة؛ ففي شھر مایو 
دشنت جماعات المعارضة حملة ضد البحرین؛ وقد بدأت الحملة في مطلع الشھر  2013



تقریراً بعنوان: "البحرین: بإصدار "رابطة الصحافة البحرینیة" المعارضة في الخارج 
الصمت جریمة حرب"، وفي السابع من الشھر نفسھ عقد "منتدى البحرین لحقوق اإلنسان" 
ً أعلن فیھ عن شن حملة دولیة تحت عنوان: "البحرین عاصمة  في بیروت مؤتمراً صحفیا
ة لالتعذیب"، وتزامن المؤتمر الصحفي الذي عقد في بیروت مع إعالن جمعیة الوفاق عن حم

 مایو. 16مایو إلى  8في البحرین تمتد من 
 

وعلى إثر تلك التصریحات تم تشكیل وفود من المعارضة لزیارة العواصم الغربیة والتواصل 
 مع الفعالیات الحقوقیة والسیاسیة فیھا:

مایو نظم "المرصد البحریني لحقوق اإلنسان" زیارة لواشنطن ضمن وفد  13-6ففي الفترة 
عیة "وعد"، ورئیس جمعیة الشفافیة، ونائب سابق في جمعیة الوفاق، یضم: ممثلة عن جم

والتقى الوفد مسؤولین بالخارجیة األمریكیة، ومساعدین ألعضاء مجلسي النواب والشیوخ من 
 الحزبین الدیمقراطي والجمھوري.

 
وفي األسبوع الثالث من شھر مایو شكل المرصد وفداً آخر إلى العاصمة الفرنسیة باریس 

سة رجل الدین میثم السلمان، الذي قابل: وكیل وزارة الخارجیة الفرنسیة لشؤون الشرق برئا
األوسط، ومجموعة من أعضاء الحزب االشتراكي الحاكم في المجلس الوطني، وقیادات من 

 الحزب الشیوعي، والحزب األخضر.
 

ث وفرت وقد حظیت ھذه الحملة برعایة وتمویل مؤسسات دعم الدیمقراطیة األمریكیة، حی
منظمة "مراسلون بال حدود" المظلة الجامعة ألنشطة "رابطة الصحافة البحرینیة" المعارضة، 

ألف دوالر نتج عنھ  77) التي قدمت للرابطة مبلغ NEDأما التمویل فقد جاء من مؤسسة (
 إصدار تقریر: "البحرین: الصمت جریمة حرب".

 
) التي NDIبتمویل سخي من منظمة (وعلى الصعید نفسھ فإن الناشطین الحقوقیین یحظون 

ألف دوالر قدمتھا المنظمة لتدریب: "مدافعین عن حقوق اإلنسان"  30كشفت عن تقدیم مبلغ 
في البحرین دون ذكر أسمائھم أو طبیعة البرامج التي تم تنفیذھا، في حین یذھب النصیب 

 األكبر من تمویل ھذه المنظمة إلى "جمعیة الشفافیة".
 

) كشفت أنھا قدمت لما أسمتھ: "برامج التحول في البحرین" NDIمنظمة ( جدیر بالذكر أن
 ألف دوالر نظیر أنشطة لم یعلن عن تفاصیلھا. 320في العام الماضي مبلغ 

 
لكن الجزء األكبر من االھتمام كان من نصیب أعضاء جمعیة الوفاق والمجلس العلمائي وعلى 

ي جولتھ بفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة رأسھم میثم السلمان الذي حظي باھتمام رسمي ف
لى احتضنھ القائمون عباإلضافة إلى اھتمام جھات تتبع لشبكات اإلیرانیة في الغرب؛ حیث 

مركز "دیربورن" اإلسالمي بوالیة میتشیغان، ونظموا لھ فعالیات حضرھا ممثل والیة 
یجمع  نت جبیل" الثقافي الذيمیتشیغان في الكونغرس األمریكي، وذلك بالتعاون مع نادي: "ب

شخصیات لبنانیة تعمل لصالح "حزب هللا"، وبمشاركة رئیس منظمة: "أمریكیون من أجل 



الدیمقراطیة في البحرین" الذي یلعب الدور األساسي في حشد التمثیل الرسمي وتسھیل لقاءات 
 المعارضة مع أعضاء الكونغرس والجمعیات الحقوقیة في أمریكا.

 
) التي تعتمد على شركة USAIDترویج والدعم اللوجستي فتتواله منظمة (أما عملیة ال

)Fenton Communications للعالقات العامة بھدف الترویج للمعارضة؛ حیث كشفت (
) وفي الوقت ذاتھ USAIDمصادر مطلعة أن ھذه الشركة ھي التي تمثل مصالح منظمة (

محظور من خالل نفوذھا الواسع في تتولى الترویج لمركز "البحرین لحقوق اإلنسان" ال
 الصحف واإلذاعات والفضائیات األمریكیة.

 
) و"مركز البحرین USAID) نفسھا تمثل منظمة (Fentonومن المثیر لالھتمام أن شركة (

 National Iranianاإلیرانیة (-لحقوق اإلنسان"، باإلضافة إلى مجلس العالقات األمریكیة
American Councilن خاللھ اللوبي اإلیراني في أمریكا.) الذي ینشط م 

 


