
 1في أحداث البحرینالسلبي مبادرة الشراكة األمریكیة الشرق أوسطیة ودورھا 
 

تتعدد وس%%ائل اإلدارة األمریكیة في تحقیق مص%%الحھا، حیث تمزج ما بین الوس%%ائل العس%%كریة 
 یبلوماسیة واالقتصادیة، ودعم المنظمات التي تخدم مصالحھا في الخارج.والد

وقد تبنت اإلدارة األمریكیة السابقة سیاسة "دعم الدیمقراطیة" في الشرق األوسط باعتبارھا 
أحد أھم ركائز األمن القومي للوالیات المتحدة، وأفضل وسیلة لمواجھة التشدد اإلسالمي، 

 بقولھ:  2003السابق عن ذلك في خطاب لھ عام  حیث عبر الرئیس األمریكي
"منذ ستین عاماً والدول الغربیة تغض الطرف عن غیاب الحریات في الشرق األوسط، ولكن 
ھذا التغاضي لم یجلب لنا األمن، ألنھ ال یمكن تحقیق االستقرار على حساب الحریة، وسیكون 

 2منطقة".من غیر المقبول بعد اآلن القبول بالوضع الحالي في ال
 

وسرعان ما أفصحت اإلدارة األمریكیة عن رؤیتھا لمالمح المنطقة في المرحلة المقبلة، فدعت 
إلى إحداث متغیرات جذریة في بنیة األنظمة العربیة وسیاساتھا الداخلیة،  2004في مطلع 

ظیم تنولتحقیق ذلك فقد عمدت إلى دعم مجموعة من الجمعیات الخلیجیة المعارضة من خالل: 
رامج تدریبیة، وإقامة ندوات حواریة، وعقد اجتماعات تنسیقیة معھم بھدف: "نشر ثقافة ب

الدیمقراطیة" وتدریب: "زعماء المعارضة" على المطالبة بتحسین أوضاعھم وفق المبادئ 
 واألسس الدیمقراطیة.

 
ارضة عكما عمدت اإلدارة األمریكیة إلى تنظیم برامج تدریبیة لقادة الجمعیات البحرینیة الم

ومنھا برنامج "قادة  في كل من: البحرین، والمغرب، والوالیات المتحدة األمریكیة،
، وشارك فیھ معارضون من 2008الدیمقراطیة" الذي رعتھ وزارة الخارجیة األمریكیة عام 

 3البحرین.
 

وقد حظیت الجمعیات المعارضة بدعم السفارة األمریكیة التي تدیر أغلب برامج ھذه 
فقامت بتنظیم زیارات رسمیة لزعاماتھم مع مسؤولین وأعضاء في الكونغرس، المؤسسات؛ 

 وربطھم بالصحافة الغربیة والمنظمات الحقوقیة الرسمیة واألھلیة.
 

ویمكن تتبع ش%%%%بكات التنس%%%%یق بین الجمعیات المعارض%%%%ة وبین مؤس%%%%س%%%%ات دعم الدیمقراطیة 
 ) نموذجاً: MEPIطیة" (األمریكیة من خالل النظر إلى "مبادرة الشراكة الشرق أوس

من خالل تمویل منظمات غیر حكومیة لدعم حقوق  2004فقد بدأت ھذه المبادرة عملھا عام 
من خالل  2005اإلنس%%%%%%%ان في العالم العربي، أما في البحرین فقد بدأت عملھا في حدود عام 

لتدریبیة، ات االسفارة األمریكیة التي أعلنت عن برنامج متكامل من البعثات التعلیمیة، والدور
مش%%%%%%روعاً في  23والجلس%%%%%%ات الحواریة، وتمویل المنظمات الناش%%%%%%ئة، وس%%%%%%رعان ما تبنت 
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البحرین، من أبرزھا برنامج "تحس%%%%%ین أوض%%%%%اع حقوق اإلنس%%%%%ان"، وبرنامج "دعم المجتمع 
 المدني"، ودورة "تدریب الصحفیین على طرح قضایا الدیمقراطیة".

 
، واستفادوا من تمویلھا: رئیس تحریر صحیفة الوسط ومن أبرز الذین عملوا مع ھذه البرامج

لدرازي، ورئیس  یة لحقوق اإلنس%%%%%%%ان عبد هللا ا منص%%%%%%%ور الجمري، وأمین الجمعیة البحرین
فافیة عبد النبي العكري، وكذلك عبد الھادي الخواجة ونبیل رجب  الجمعیة البحرینیة للش%%%%%%%

 بمركز البحرین لحقوق اإلنسان.
 

) على تدریب MEPIمع قیادات المعارض%%%ة المحظورة، ركزت (وبعد تنفیذ مجموعة برامج 
عناص%%%%ر ش%%%%ابة من الجیل الجدید، عبر دورات تدریبیة تناولت: "التأثیر على الرأي العام من 
خالل الرس%%%%ائل المص%%%%ورة"، و"تدریب الص%%%%حفیین والمدونین على تحس%%%%ین حقوق اإلنس%%%%ان 

ھذه البرامج  فادوا من  لذین اس%%%%%%%ت ھا"، ومن أبرز ا جة، وحمایت ھادي الخوا نت عبد ال مریم ب
وزوجھا محمد عبد النبي المس%%%%%%%قطي، ومجموعة من الص%%%%%%%حفیین والمدونین والمس%%%%%%%ؤولین 

 4النقابیین.
 

ظھرت بصمات ھذه الخالیا التنظیمیة  2011ولما اندلعت األحداث بالبحرین في شھر فبرایر 
من المنض%%%%%وین  من خالل نش%%%%%اط المدونین، والنقابیین، وناش%%%%%طي حقوق اإلنس%%%%%ان، وغیرھم

قد MEPIلدورات وبعثات برنامج ( ھذا البرنامج  قائمین على  باه أن ال ). ومن الملفت لالنت
انبروا لدعم نش%%اط الخالیا المعارض%%ة في أروقة الس%%یاس%%ة األمریكیة، إذ عینت مریم الخواجة 

ان س%%رئیس%%اً على طلبة البرنامج في جورج تاون، واس%%تدعیت إللقاء كلمة أمام لجنة حقوق اإلن
في الكونغرس، كما نظمت المؤس%%%%%%%س%%%%%%%ة لھا مقابلة مع وزیرة الخارجیة األمریكیة ھیالري 

 كلنتون. 
 

) إلى إعداد برنامج زیارة حافلة لكل من نبیل رجب وعبدالجلیل الس%%نكیس، MEPIوعمدت (
وتلقت حظیت جمعیة ش%%%باب البحرین لحقوق اإلنس%%%ان التي یترأس%%%ھا محمد المس%%%قطي (زوج 

دعماً من البرنامج، الذي أّمن للمس%%%%%قطي تغطیة إعالمیة غیر مس%%%%%بوقة خالل مریم الخواجة) 
  5األحداث.

 
) ب%%التع%%اون مع المنظم%%ة األمریكی%%ة NDIفي ھ%%ذه األثن%%اء نظم المعھ%%د الوطني ال%%دیمقراطي (

) حملة عدائیة غیر مبررة ض%%%%%%د البحرین، تض%%%%%%منت عقد مجموعة لقاءات USIPللس%%%%%%الم (
رض%%%%%%%ین، قاموا بمھاجمة الحكم في البحرین، وش%%%%%%%ارك في ھذه متلفزة عبر اإلنترنت مع معا

الحملة أعضاء من: جمعیة الوفاق، وجمعیة وعد، وجمعیة البحرین لحقوق اإلنسان، واالتحاد 
 البحریني لنقابات العمال، وجمعیة شباب البحرین لحقوق اإلنسان.
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الحكم في  ) ض%%%%%%دIRI) و(NDI) و(MEPIوفي تعلیق على النش%%%%%%اط الذي قام بھ كل من ( 
البحرین؛ كتب رون نیكس%%%ون مقاالً في ص%%%حیفة نیویورك تایمز أش%%%ار فیھ إلى أن الثورة التي 
وقعت في البحرین كانت من فعل مجموعات ممولة ومنظمة من قبل برامج دعم الدیمقراطیة 
األمریكیة، وأكد نیكس%%%%%%%ون حص%%%%%%%ول ھذه المجموعات على مبالغ وتدریب من قبل اإلدارة 

شن الحمالت، ومخاطبة الرأي العام، والتعامل مع وسائل اإلعالم، ومراقبة األمریكیة بھ دف 
 6االنتخابات، وعلى رأس ھؤالء كوادر مركز البحرین لحقوق اإلنسان.

 
وقد ظھر في ھذه األحداث مجموعة من أقطاب ھذه البرامج، وعلى رأس%%%%%ھم لیس%%%%%لي كامبل، 

) وقد أكد كامبل أن المعھد قد: IRI)، ثم انض%%%%%%%م إلى فریق (NDIالذي كان یترأس برنامج (
"س%%%اعد أكبر مجموعة معارض%%%ة في البحرین على تنظیم نش%%%اطھا الس%%%یاس%%%ي"، وإجابة على 
التس%%%%%%%اؤل حول كیفیة االجتماع مع قادة ھذه الجمعیة والتنس%%%%%%%یق معھم، أجاب كامبل: "لدینا 

 7ة لھم".برامج مشتركة معھم، وتترسخ ھذه العالقة من خالل تقدیم الدورات التدریبی
 

ومن أبرز المعارضین الذین یتمتعون بدعم ھذه المؤسسات: المعارض البحریني حسین عبد 
یتمتع بعالقات وثیقة مع مجوعة من أعض%%%%%%%اء الكونغرس األمریكي، ولھ اتص%%%%%%%ال هللا الذي 

 Americans for Democracy andمباش%%ر مع الخارجیة األمریكیة من خالل مركزه: (
Human Rights in Bahrain(  :الذي یحظى بتمویل) مؤس%%%س%%%ةNED( وقد كرمتھ ھذه ،

 تقدیراً لجھوده في دعم الدیمقراطیة في العالم العربي. 2011المؤسسة عام 
 

وعلى الرغم من الدعم اإلعالمي الذي یتلقاه حسین عبد هللا من قناتي: "العالم" و"المنار"، 
؛ إال أنھ یعتبر ھمزة الوصل مع والخطاب المتشدد الذي یتبناه في دعم السیاسة اإلیرانیة

الشخصیات المعارضة في الداخل، حیث یقوم بالتواصل وتبادل المعلومات مع كل من: منظمة 
العفو الدولیة، وھیومن رایتس ووتش، ومنظمة أطباء بال حدود، والبرلمان األوروبي، ومنظمة 

 صحفیین بال حدود.
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