
ــاً وبريطانيا تخفي  ــدى 31 عام  عىل م
ــا  ــن عالقته ــة ع ــة وحساس ــات رسي ملف
ــط  الرسية مع بعض الدول يف الرشق األوس
ــها السعودية والبحرين، ملفات  وعىل رأس
تحمل عرشات الخبايا عن صفقات حيكت 
ــف عنها عن  يف الكواليس واليوم يتم الكش

طريق موقع فايس الربيطاني.
ــإن الحكومة  ــب املوقع املذكور ف وبحس
ــبوع املايض آالف  ــلمت األس الربيطانية س
ــي  ــيف الوطن ــة إىل األرش ــات القديم امللف
ــور  للجمه ــن  يمك ــث  حي ــات،  للمحفوظ

االطالع عليها.
ــره  ــي يف تقري ــع الربيطان ــف املوق وكش
ــة الخارجية  ــات يف السياس ــع ملف عن تس
ــن بينها  ــة الربيطانية، م ــا الحكوم تخفيه
ــعوديني، إذ أّن  ــع الس ــلحة م ــات أس صفق
ــة  الربيطاني ــة  الخارجي ــات  ملف ــف  نص
ــعودية ”أي 17 من 35“، منذ  املتعلقة بالس

العام 1986، لم يتم نرشها.
ــاك أربع  ــات هن ــذه امللف ــن ه ــن ضم وم
ــرات تورنادو  ــات طائ ــأن مبيع ــات بش ملف
وهاوك إىل السعودية. وقال موقع فايس إن 
هذه امللفات تسلط الضوء عىل العالقة بني 
ــارة للجدل،  ــا األكرث إث ــا وحلفائه بريطاني
ــلحة يف  ــر لألس ــرب تاج ــعود، وأك أي آل س

بريطانيا، وهي رشكة بي آي سيستمز.
ــعودية يف  ولفت املوقع إىل ما تفعله الس
ــانية والتي ال  اليمن من جرائم بحق اإلنس
ــى أي اهتمام دويل أو عاملي يف املحافل  تلق
ــو الدولية قد  ــة، وكانت منظمة العف الدولي
ــعودي  ــارت مؤخراً إىل أن القصف الس أش
ــآت  ــدارس واملنش ــك امل ــا يف ذل ــن بم لليم
ــاجد واألسواق كانت تساعد  الطبية واملس
رشكة بي آي سيستمز عىل الحصول عىل 
ــا نفته الرشكة  ــات، وهو م ــد من املبيع املزي

فيما بعد.
الجميع يتذكر الهجمات اإلرهابية التي 
ــة  ــرت الربيطاني ــة مانشس ــت يف مدين حدث
ــع كان  ــرشات، والجمي ــا الع وراح ضحيته
ــاءل حينها ملاذا ترست بريطانيا عىل  يتس
ــاب وحافظت عىل  ــة لإلره ــرب دولة ممول أك

العالقة معها حتى بعد الهجمات، بحسب 
موقع فايس الربيطاني.

وقال املوقع يف هذا الصدد أنه يف أعقاب 
ــرت، أُثريت  ــة يف مانشس ــات اإلرهابي الهجم
ــات  العالق ــىل  ع ــاظ  الحف ــأن  بش ــئلة  أس
ــول اإلرهاب يف  ــعودية“ تم ــة ”الس ــع دول م
ــه من  ــت إىل أّن ــم، ولف ــاء العال ــع أرج جمي
ــاك ملف يحمل  ــات املفقودة، هن ــني امللف ب
ــن الخاصة يف  ــوات األم ــوان ”تدريب ق عن

السعودية“.
ــع ”كان هناك أيضاً صمت  وأضاف املوق
ــرية ديانا إىل الرشق  ــأن زيارات األم تام بش
ــة الربيطانية  ــط، إذ تمتلك الخارجي األوس
ــة إىل الرشق  ــارات امللكي ــا عن الزي 28 ملف
ــم يتم  ــري أنه ل ــام 1986، غ ــط يف الع األوس

اإلفراج عن أي منها“.
ــذه امللفات  ــإن أغلب ه ــا للموقع ف ووفق
ــارلز إىل حلفاء  ــارة ديانا وتش ــة بزي متعلق
ــر  ــان وقط ــعودية وعم ــا، أي الس بريطاني
ــت إىل أن  ــام 1986، ولف الع ــن يف  والبحري

ــارات مرشقة“ يف  ــن ”من ــم تك ــذه الدول ل ه
ــث أفيد عن  ــان، حي ــوق اإلنس ــال حق مج
ــخصني حتى املوت يف البحرين  تعذيب ش
ــبقت الزيارة وهما ريض  يف األشهر التي س

مهدي ابراهيم ود.هاشم العلوي.
ــي إّنه كان هناك  أضاف املوقع الربيطان
ــي  ــري البحرين ــنها األم ــب“ ش ــة رع ”حمل
ــي البحرينية،  ــة الّتحرير الوطن ضد جبه
ــاز األمن  ــن عىل يد جه ــم تعذيب كثريي وت
ــان  إي ــره  يدي كان  ــذي  ال ــتخبارات  واالس
ــزار البحرين“.  ــون، املعروف بـ ”ج هندرس
ــؤون  ولفت إىل أن ملفا يحمل عنوان ”الش
ــة يف البحرين“، الذي  ــية الّداخلي السياس
ــىل هذه  ــوء ع ــد من الض ــلط املزي ــد يس ق

املرحلة، تم إخفاؤه عن الجمهور.
وأشار املوقع إىل عدد من امللفات املخفية 
أيضاً التي تتعلق بتورط بريطانيا يف األيام 
ــة،  ــد الحديث ــخ الهن ــاً يف تاري ــرث ظالم األك
إذ  ــتان،  أفغانس يف  ــالب  االنق يف   ــك  وكذل
تخفي الخارجية الربيطانية ملفاً يعود إىل 

العام 1985 يحمل عنوان ”سياسة اململكة 
املتحدة تجاه أفغانستان“

وهناك أيضا ملفات متعلقة بغواتيماال، 
ــك  ــال، وكذل ــر والنيب ــغ، وقط ــغ كون وهون
ــة ”وكان أغلب امللفات  ــات اليمني باملحادث
ــاح بالرئيس  ــذي أط ــا باالنقالب ال متعلق

عيل نارص محمد“.
ــيبان، وهو خبري يمني، إنه  وقال براء ش
ــظ الخارجية  ــك“ أن تحاف ”من املثري للش

الربيطانية عىل رسية هذه امللفات.
ــم  باس ــا  متحدث أن  إىل  ــع  املوق ــت  ولف
ــة ّرصح له أّن  ــة الربيطاني ــب الخارجي مكت
ــل تقريبا 1 باملائة من  ــجله يمث ”كل ما نس
املضمون يف كل امللفات التاريخية“، وعلق 
املوقع بأنه يف حال كان هذا هو الوضع، فال 
ــن األمور التي  ــاك فعليا الكثري م بد أن هن
يريدون إخفاءها فيما يتعلق بالبالد التي 
يرفضون اإلفراج عن ملفات مختصة بها. 

ملفات ووثائق تفضح ٣١ عامًا من خفايا العالقات البريطانية - السعودية
08 الثــــورةسربغ ودولغ

"الثورة " / وكاالت / ترجمات
ــت"  "اندبندن ــة  صحيف ــبت  نس
الربيطانية إىل مواطنني سعوديني من 
ــعودية  ــة القطيف الس ــاء محافظ ابن
ــتباكات كثيفة تدور بني  ــول أن اش الق
ــلمان  ــعودي محمد بن س كتائب الس
ومواطني بلدة العوامية التي يقطنها 

اغلبية شيعية رشقي السعودية.
ــه الصحيفة  ــر نرشت ــا لتقري وطبق
ــعودية  ــة الس ــوات الحكومي الق ــإن  ف
ــا وفرضت  ــدة العوامية كلي ــت بل اقفل
ــز الطرق منذ  ــا بحواج ــارا عليه حص
ــكان املوافقة عىل خطط  أن رفض الس
ــث  تحدي ــادة  وإع ــدم  له ــة  الحكوم
ــود تاريخها إىل 400  ــم التي يع بلدته
ــع األمني  ــور الوض ــدة تده ــام، مؤك ع
ــتباكات،  ــذ تاريخ بدء االش برسعة من
ــراء  ــوا ج قتل ــخصا  أن 25 ش ــث  حي
ــب ما  ــريان القناصة بحس القصف ون

ذكره مواطنون.
ــة  صعوب إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــة املعلومات الواردة  التحقق من صح
ــام  ــع النظ ــبب من ــة بس ــن العوامي م
ــة  ــالم الدولي ــائل اإلع ــعودي وس الس
ــدون مرافقني  ــن املنطقة ب ــرتاب م االق
أن  ــي  يعن ــذي  ال ــر  األم ــني،  حكومي
ــائل اإلعالم  ــىل وس ــد ع ــم يعتم العال
ــي تخضع  ــة الت ــعودية الحكومي الس
ــع األخبار  ــىل مواق ــة، وع ــة قوي لرقاب
ــي من  ــل االجتماع التواص ــائل  ووس
ــل معرفة حتى  ــدة من أج ــل البل داخ

أقل القليل مما يجري هناك.
ونوهت "اندبندنت" بأن معلوماتها 

الواردة يف هذا التقرير حصلت عليها 
ــا تحدثت  ــعودي كم ــن باحثني وس م
ــلح من داخل البلدة تحدثت  عىل مس
ــن تلقيها  ــف، فضال ع ــه عرب الهات إلي
معلومات من ناشطني سعوديني اثنني 

يعيشان خارج اململكة.
ــا  وصفته ــة  هاتفي ــة  مقابل ويف 
ــلح قوله أنه  ــبت إىل املس بالنادرة، نس
ــلميني إىل أن  ــني الس ــن املحتج كان م
ــماء  ــمه وأس قررت الحكومة إدراج اس
ــم  قوائ ــىل  ع ــه  أصدقائ ــن  م ــض  بع
"اإلرهابيني" املطلوبني. وأضاف أن كل 
ما كانوا يفعلونه هو الدعوة لإلصالح، 
ــتهداف  ــبب دعوتهم هذه تم اس وبس

البلدة بأكملها.

ــة  املنطق إن  ــة  الصحيف ــت  وقال
ــات  اضطراب ــهد  تش ــت  ظل ــة  الرشقي
ــدأت "ثورات  ــت آلخر منذ أن ب من وق
ــاء  إلنه ــو  وتدع ــي"،  العرب ــع  الربي

التمييز ضد األقليات عام 2011.
بدورها تؤكد الرياض أن املحتجني 
ــون"  ــة "إرهابي العوامي ــلحني يف  املس
ــة  الدول ــتقرار  اس ــة  لزعزع ــون  يهدف
ــتخدامهم  ككل، ولذلك يجب وقف اس
ــة وطرقها  ــورة باملدين ــي املهج للمبان

الضيقة املتعرجة كمخابئ.
ــة الربيطانية  ــت الصحيف واختتم
ــيئا  ــم ال يدري ش ــأن العال ــا ب تقريره
ــتهلك رشق  ــن االضطراب الذي يس ع

السعودية.
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