
 

 

 البحرين  مغادرةالقوات السعودية على يجب  من التدخل العسكريثالث سنوات بعد 

 

 االحتجاجاتللمساعدة في قمع  البحرينية على طلب من الحكومة ا  قوات مجلس التعاون الخليجي البحرين بناء دخلتقبل ثالث سنوات، 

 تبرر لحكومةاكانت ، عبر الجسر إلى البحرين آلياتها المصفحه تدخل السعودية كانتبينما و. 1144 فبراير 41 فيالشعبية التي بدأت 

 . االضطرابات المحلية التدخل اإليراني جعل سببلمهددة من قبل "قوى خارجية"، في محاولة البحرين ن أ االتدخل الدولي بقوله

 المحتجين ومنظمات حقوق اإلنسان كان معروفا  من قبل ما ،الحكومة المكلفة من قبل ،قلتقصي الحقائ المستقلة البحرينية لجنةالأكدت 

من قبل البحرينيين  عفويا   تعبيرا  كانت  هاوأن. حركة البحرينفي  إيراني لم يكن هناك أي تدخلأنه : مسبقا   وكثيرون في المجتمع الدولي

 .الديمقراطية في بلدهمغياب ووثقافة اإلفالت من العقاب  الفسادمن  الذين ضاقوا ذرعا  

فترة ات حقوق اإلنسان التي وقعت خالل من انتهاك ا  أي عدم وجود أدلة على أن قوات دول مجلس التعاون الخليجي ارتكبت من رغمعلى ال

الثورة قوات األمن البحرينية لسحق   فرغت في جميع أنحاء البحرين المهمةتوفير األمن للبنية التحتية والمنشآت  فيمهمتهم ولكن القمع، 

 .بعنف

 للمأزق السياسي في البحرين دون مشاركة بناءة من كل من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة من الصعب أن نرى حال  أنه 

المملكة حكومة  ا  علنتدعو أن ت المتحدة لهذه الغاية، يتعين على الواليا تحقيقا  و. كال البلدين في البحرينلقوية الللمصالح  نظرا  األمريكية، 

 ا  أيضيجب على الواليات المتحدة و اإلصالح وكإجراء لبناء الثقة. مسيرة وذلك كجزء منسحب قواتها من البحرين لالسعودية العربية 

 ون تحفظ.سنت بسرعة ودقد البلد أزمة  لعالجعلى الحكومة البحرينية لضمان أن تكون اإلصالحات الالزمة  علنا  ضغط ال

بسبب  األمر تفاقم وقد، بين الحكومة والمعارضة وتوتر مواجههعبارة عن ال يزال الوضع في البحرين ، الثورة عامها الرابع دخول مع

إذا كانت الحكومة . فحالة حقوق اإلنسان في البالد تدهورلأيضا  على األرض و من القوات السعوديةصغيرة استمرار وجود وحدة 

 .، يجب أن تسحب ما تبقى من قواتها من البالدمبني على التفاوض البحرين للوضع فيرؤية حل ب المعلنةقة في رغبتها السعودية صاد
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http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12729786
http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/en/pdfs/C9.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf
http://susris.com/2014/02/07/a-saudi-perspective-on-middle-east-troublespots-prince-turki/
http://www.montrealgazette.com/travel/Report+Saudi+court+sentences+Shiite+years+prison+demanding/9453947/story.html

