
 األعزاء هيغل وكيري،الوزراء إلى 
 

 الحالي للمأزق بناء حل إيجادفي  البحرين حكومة تردد يشكلكما  .األفق في نهايةغياب  مع البحرين في السياسية االضطراباتتستمر 
 نظرا  و .المتحدة والياتللاإلقليمية  والمصالح االستقرار يقوضكما  المدني، والمجتمع البحرين شعبل الفردية حرياتلل كدا  مؤ تهديدا  
 تسويةعلى  تشجيع في مساعدةمن ال تمكنها مكانة في المتحدة الواليات أن بقوة نشعر البحرين،و المتحدة الوالياتبين  الوثيقة للعالقة
 .البحرين لشعب واألمن السالم إحالل المتحدة للواليات من خاللهما يمكن هامتين خطوتين حددنا وقد .اتضطرابلال المدى ةطويل سياسية

 
 ذلك في بما المعارضة، وجماعات الحكومة بين حوار أي في المعارضة من السياسيين السجناء مشاركة التأكيد على يجب أوال،

 حوار إجراء على البحرين في اإلنسان حقوق وزعماء المدني المجتمع نشطاء من مجموعة يحثحيث  .الوفاق المجموعات األخرى غير
 91 بتاريخ خطاب في الرأي هذا مع أوباما الرئيس اتفقوقد  .مغزى ذات صفقةالخروج ب أجل من المعارضةشخصيات و الحكومة بين

 أن يمكن الو حوار في والمعارضة الحكومةدخول في  يه للمضي قدما   الوحيدة الطريقة: "أن البحرينية الحكومة قال عندما ،1199 مايو

 ذلك منذ االمريكية باالدارة شخصية لم تقم أي ذلك، ومع" .السجن في السلمية المعارضة من جزءبينما يتواجد  حقيقي حوار هناك يكون
كبار  أو رئيسال قبل من ا  فورو واضح، بشكلو ،مجددا  علنا   ذلك على تأكيد اإلدارة نحث .علنا   الموقف هذا بتكرار إعالن الحين

 .هادف حوار في السجناء، ذلك في بما المعارضة، شخصياتال من أوسع مشاركة لتشجيع ،ينمسؤولال
 

 األمن قوات صفوف في تنوعال لمزيد من ضغطمن أجل ال البحرين مع القوية العسكرية عالقاتها استخدام اإلدارة على يتعين ثانيا،
 بين واالضطرابات االستياء مشاعر في ويسهم البحرين لشعب دقيقا   تمثيال   ليس هذا، و، حيث تتكون القوات من غالبية سنيةيةالبحرين
 البحرين حكومة على بأنتوصية  ،1199 عام في البحرين ملك من بتكليف الحقائق، لتقصي المستقلة البحرينية اللجنةقدمت فقد  .السكان

 ." وهو ما لم يتم تنفيذه بعد. البحرين في مناأل قوات في المحلي المجتمع من أفراد الدماج برنامج ،وبحزم عاجلة، بصفةتنفذ " أم
غير  زالوا ال الشيعية الطائفة أعضاء: "أن إلى 1192 مايو 9 الصادر في الدينيةات للحري األمريكية جنةلل السنوي التقرير وقد أشار

 في الحكومية األمنية األجهزة في العليا المناصب في شيعة وجدكما ال ي اإلدارية، المناصب في ما عدا الجيش، في الخدمة قادرين على
 ."والشرطة الجيش ذلك في بما البحرين،

 
 ،الراهن الوقت في العسكرية والرتب الشرطة في الشيعة أعداد عن إحصاءات إعدادفي  البحرين حكومة شجيعب إيجابية كخطوة نقترح
 كيف رأينالقد . الهيكلة إعادة لعملية محددة بيانات توفير عن فضال   تنوع،لل الحاد الغياب حول الوعي مستوى رفع في ذلك سيساعدحيث 

 نحو على تعكسل األمن قوات تنويع تمكنت من ،كبيرة تحسينات وإدخال المتحدة الواليات حكومة من مساعدة مع الشمالية، أيرلندا أن
  .تخدم الذي المجتمع أفضل

 
 اإلنسان حقوق ات في مجالصالحاإل في تشجيع مهم دور المتحدة الواليات ىلد فإن أنفسهم، البحرينيين البحرين مستقبل قررسي حين في

 المذكورة القضايا معالجةب القضية هذهفي  فوري تساهم بشكل أن لإلدارة يمكنو. اإلقليمي االستقرار لصالح البالد في والديمقراطية
 المهمة.  القضية هذهب اهتمامكم نقدر. أعاله

 
 ،االحترام فائق بقبول تفضلوا
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