
 تأكید الّتحالف
  موجز عن الشراكة االستراتیجیة بین الوالیات المتحدة ومملكة البحرین

 
على خلیفة، آل أحمد بن خالد الشیخ سمّو البحریني الخارجیة وزیر بومبیو مایك المتحدة الوالیات خارجّیة سكرتیر                   استقبل
الشؤون من العدید الطرفان ناقش حیث ،٢٠١٩ یولیو-تموز ١٨ في المقام الدینّیة الحرّیة لتعزیز الوزاري االجتماع                  هامش

  اإلقلیمیة والعدید من القضایا المشتركة، بما في ذلك طرق تطویر وتعزیز قّیم التسامح بین االدیان.
منطقة في واالزدهار األمن بتعزیز والتزامها البحریني الجانب من المبذولة الجهود على بومبیو السكرتیر أكد جانبه                  ومن
أطراف بین الّثقة لتعزیز هدفت التي << واالزدهار السالم عمل <<ورشة الستضافتها للمنامة شكره وأعاد األوسط،                  الشرق
التي األمنیة التهدیدات وعلى المنطقة في األخیر التصعید على ایضًا المحادثات وركزت اإلسرائیلي، الفلسطیني                الصراع
من واحد االجتماع هذا یجّسد والعالم. المنطقة في اإلسالمي الثوري حرثها وأنشطة اإلسالمیة إیران جمهوریة                 تفرضها

  سلسلة طویلة من إجراءات التعاون والتنسیق بین البلدین.
 

الشرق في أساسیا شریكًا المتحدة الوالیات تعتبرها حیث المنطقة، أمن تعزیز في كبیرًا دورًا البحرین مملكة تاریخیًا                   لعبت
والذي المشترك، الدفاع اتفاقیة توقیع عند ،١٩٩١ األول تشرین أكتوبر- في االستراتیجیة الشراكة هذه تأصلت                 األوسط.
عند العسكریة قواتها تمركز إعادة وتستطیع البحرین مملكة في العسكریة المنشآت استخدام المتحدة للوالیات یسمح                 بموجبه

  الحاجة في حالة الطوارئ، إضافة الى ذلك في عام ١٩٩٣ بدأت من اتخاذ میناء الجفیر مركزًا رئیسیًا ألسطولها الخامس.
البحرین القرصنة. عملیات لمكافحة العربي الخلیج میاه في بحریة قوات تحالف یقود الذي األول العربي البلد البحرین                   تعتبر
الوالیات قبل من تصنیفها تم الدعم لذلك نتیجة أفغانستان،" في األمن إلرساء الدولیة المساعدة "قوات بدعم أیضًا                   شاركت
التحالف في نشط عضو البحرین تعتبر اخیرًا، (الناتو). األطلسي شمال حلف بقوات عضو غیر رئیسي كحلیف                  المحتدة
الدول المتحدة الوالیات مساعدة في تأثیرها ایضًا اثبتت حیث اإلرهابي، داعش تنظیم یستهدف الذي اإلرهاب لمكافحة                  الدولي

  شركائها في حلف شمال األطلسي بمكافحة تمویل اإلرهاب.
 

حرّیة وتأمین البحري االمداد خطوط حمایة في أساسیة البحرینیة-األمریكیة الشراكة تعّد العربي الخلیج في التوتر تصاعد                  مع
المالحة لتأمین عالمي مؤتمر بإقامة البحرین مملكة نیة مع الخارجیة وزیري بین اللقاء هذا ویتزامن البحریة.                  المالحة
بین العالقة تعتبر العام. هذا من شباط-فبرایر في البولونیة العاصمة وارسو في اقیم الذي سابقة غرار على المنامة في                     البحریة
في االستقرار على الحفاظ وسبل أهمیة حول مشتركة رؤیة الطرفین یتشارك حیث ومتینة حیویة المتحدة والوالیات                  البحرین

  الخلیج العربي، وتقید القوى الدولیة التي تستثمر في نشر الفوضى مثل إیران.
 
 
 


