
 

 يأكد أزمة حقوق اإلنسان في البحرين 4102تقرير وزارة الخارجية األمريكية لعام 

 

على  الجزء الخاص بالبحرينوقد أكد التقرير في  السنوية حول ممارسات حقوق اإلنسان هاتقارير أصدرت وزارة الخارجية األمريكية

تلك دليل لألنظمة القمعية على كيفية تقويض أبسط حقوق اإلنسان و اكأنهافتتاحية التقرير تبدو . حجم أزمة حقوق اإلنسان في البالد

 بنجاح: معترف بها دولياال

 

اعتقال واحتجاز المحتجين و، عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا  كالت حقوق اإلنسان تشمل "أهم مش

عدم مراعاة األصول القانونية في االحتجاز، وتعرضهم للتعذيب في ل ذلك في بعض الحاالت يؤديو بتهم غامضة

بعض والعاملين في المجال الطبي والمدرسين والطلبة، و حقوق اإلنساننشطاء محاكمة النشطاء السياسيين و

 .األحكام القاسية اصدار إلى تؤديالمحاكمات 

ن أهم مشكالت حقوق اإلنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط األمن كما أ

األفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية،  المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان، واعتقال

وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض 

 ".الممارسات الدينية

 

في البالد في  الشعبيةحتجاجات االح منذ حكومة البحرين نحو اإلصالجهود التي تبذلها لل على الرغم من أن الواليات المتحدة تروج علنا  و

مع  مستمرةاللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق  التي وثقها تقريرانتهاكات حقوق اإلنسان  أهمؤكد أن ت هاتقرير، لكن 1122 عام

، لحكومةا نتقادات فقط ال المسجون المدافعين عن حقوق اإلنسان، مثل نبيل رجب سجنيذكر التقرير نا هذا. حيث يوملاإلفالت من العقاب 

 .غيرهعن لم تفعل شيئا يذكر لضمان اإلفراج عن  أو  الواليات المتحدةولكن 

مشيرة أن للواليات المتحدة " األكثر احراجا  دول القمعية الحليفة "رين في المركز الثامن في قائمة الالبحوقد ادرجت مجلة بوليتكو 

بعضها ضد  استخدمالتي ، الغنيةدول الخليج لفي بيع األسلحة  استمرلم يفعل الكثير وولكن   – نتهاكاتاالعلنا ضد تحدث الرئيس أوباما "

وزارة الخارجية عذر لعدم الضغط  ىس لدلي، في البحرين اإلنسان أزمة حقوق المعلومات عن من هذا الكممثل  توفر معو." المتظاهرين

وضع  إلى أمنها ومصالحها االقتصاديةها من أولويات تغييرواليات المتحدة على ال يمكن ويجب. حيث على حليفتها للتحرك نحو اإلصالح

 .في البحرين كأولوية قيمها

الديمقراطية وحقوق اإلنسان الذي تم ترشيح  ليكون األمين المساعد لمكتب  مالينوفسكيلتوم ما  للتصويت يجب على الكونجرس المضي قد

الدولية في مجال حقوق  هالدعم التزامات حكومة البحرينيالضغط على  فيوي لدي  سجل ق مالينوفسكي. في وزارة الخارجية لوالعم

 .بشأن هذه القضايا الحكومة مشاركةفي  لالديمقراطية وحقوق اإلنسان والعملمكتب  ا  كون حاسميس هذا المنصبل  شغلحيث أن . اإلنسان
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