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تيار الوفاء اإلسالمي – تقرير سيايس

ــة  ــن الحقيق ــن  بي ــتقالل البحري ــرى اس  ذك
ــل ــالل البدي واالحت

ــت  ــوا حت ــون و الزال ــها البحراني ــام عاش ــان ع   مئت
االســتعامر الربيطــاين حضــورا ، أو باالنتــداب حتــت 
ســلطة ثاثــة أجيــال مــن حــكام البــاد الغــر 
رشعيــن، واخلاضعــن ألســيادهم الربيطانيــن الذيــن 
ــا  ــدوا فيه ــا، وأفس ــن أهله ــاد ع ــرات الب ــوا خ منع
ــكري  ــود العس ــحاب الوج ــن انس ــم م ــى الرغ ، فع
ــرن  ــبعينيات الق ــج يف س ــة اخللي ــن منطق ــاين م الربيط
والســيايس  االســتخبارايت  الــدور  أن  إال  املــايض 
ــتمر يف  ــن اس ــث للربيطاني ــي  اخلبي ــي التخريب واألمن

ــة . املنطق

 و إن املتتبــع لسياســة االحتــال الربيطــاين يــدرك متاما 
ــا  ــاب يوم ــع إن غ ــي اجلش ــود االنتفاع ــذا الوج ان ه
بشــكل مبــارش فلــم يغــب عــرب مفوضيــه ومستشــاريه 
الوجــود  هــذا  إن  و  األمنيــة،  وجلانــه  وضباطــه 
االســتكباري كقــوة احتــال عــى مل يبــدأ مؤخــرا عــن 
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طريــق مــا يســمى بـــ "تســهيات االســناد البحــري« 
التابعــة للبحريــة امللكيــة الربيطانيــة ، حيــث أن دعمــه 
وعونــه اللوجســتي و العســكري و االســتخبارايت 
ــذ أن  ــدا ، فمن ــا واح ــب يوم ــود مل يغ ــدى عق ــى م ع
ســّلم املقبــور حممــد خليفــة ال خليفــة - الــذي عزلــه 
اســياده فيــام بعــد - البــاد للمحتــل و البحريــن 
املستشــارين  و  املعتمديــن  وصايــا  حتــت  تعيــش 
ــف إىل  ــي  و بالغري ــن مي ــن م ــكرين الربيطاني العس
إيــان هنــد رســون و جــان بيتيــس، والذيــن واصلــوا 
ــي  ــم القب ــح احلك ــذر لصال ــي الق ــم التخريب دوره

ــن . ــد يف البحري الفاس

ــة  ــع برشاس ــة املداف ــة الربيطاني ــف احلكوم  و ان موق
ــة  ــا يف منطق ــة ملصاحله ــة الراعي ــدول القمعي ــن ال ع
اخلليــج يف مقابــل الشــعوب املضطهــدة مل يقــف عنــد 
عــدم احليــاد فقــط، بــل هــو موقــف متآمــر ومتامدي 

ــم. ــان والظل يف الطغي

ــة  ــة واملدعي ــدقة باحلري ــة املتش ــة الربيطاني  إن احلكوم
ــا  ــت يوم ــان تثب ــوق االنس ــن حق ــاع ع ــها الدف لنفس
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ــة ال  ــى اللحظ ــت حت ــت والزال ــا كان ــوم اهن ــد ي بع
تتوانــى عــن ســحق القيــم اإلنســانية، متــى مــا ارتأت 
ــو  ــى ل ــك، حت ــة ذل ــية واالقتصادي ــا السياس مصاحله
كان ذلــك عــى حســاب دعــم نظــام ديكتاتــوري قبي 
قائــم عــى ســفك الدمــاء وانتهــاك االعراض وســحق 
هويــة أبنــاء الشــعب األصيــل واعــان احلــرب عــى 

ــة. ــة والتارخيي ــه الديني وجــوده وهويت

  الدعم المعلوماتي والتقني    

 و إن مشــاهد مسلســل اإلجــرام الربيطــاين تتــواىل عى 
ــعب  ــذا الش ــن ه ــام أعل ــراين، كل ــعب البح ــاء الش أبن
صمــوده يف وجــه كل مــن يقــف أمــام تطلعاتــه 
ومطالبــه، حتــى وصــل األمــر و بكل ســفور إلرســال 
ــتخبارات  ــن و االس ــال األم ــن و رج ــرق املحقق ف
الذيــن تزعمــوا مؤخــرا محــات املدامهــة و التخريــب 
ــب  ــات التعق ــدث تقني ــم اح ــن، و تقدي ــازل االمن ملن
و املراقبــة جلهــاز أمــن الدولــة الــذي يتباهــى ضباطــه 
ــة  ــتمر ملراقب ــاين املس ــم الربيط ــت بالدع ــوال الوق ط
 ، مــكان  كل  يف  النشــطاء  و  املعارضــة  نشــاطات 
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يضــاف إىل ذلــك تقديــم كل مــا لــزم مــن معلومــات 
ــتفيد  ــي يس ــات الت ــراد و اجلامع ــاط االف ــول نش ح
ــن  ــن املطالب ــزج املعارض ــد ل ــا بع ــام يف م ــا النظ منه
بحقوقهــم يف الســجون و التنكيــل هبــم و ســوقهم هبــا 

ــدام. ــاحات اإلع لس

  رعاية سياسية لديمومة االستبداد

ــرك  ــرى تش ــي األخ ــة ه ــزة الربيطاني ــام أن األجه ك
االســطوانات  ترديــد  يف  اخلليفــي  النظــام  مــع 
ــاء  ــن االص ــف املواطن ــك بوص ــة ، وذل ااملرشوخ
اجلمهوريــة  واهتــام  واملخربــن،  باإلرهابيــن 
ــج،  ــة اخللي ــن منطق ــد أم ــة بتهدي ــامية اإليراني اإلس
عــرب دعمهــا للمعارضــة، وحتصــن النظــام اخلليفــي  
ــفر  ــرب الس ــة ع ــان الرباق ــوق االنس ــعارات حق بش
الربيطــاين و االســتفادة مــن رشكات العاقــات العامة 
ــم  ــف األم ــد موق ــدف لتحيي ــي هت ــورة، و الت املأج
املتحــدة يف نقدهــا للبحريــن عــى خلفيــة ســجلها يف 
جمــال حقــوق اإلنســان باملحافــل الدوليــة ، و الســعي 
ــل و  ــن القت ــي م ــجل اإلجرام ــض الس ــث لتبيي احلثي
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ــة  ــس اهلوي ــب، و طم ــب و الرهي ــب و التعذي النه
ــتفادة  ــرب االس ــدة، ع ــى العقي ــرب ع ــة، و احل االصيل
مــن معاهــد الدراســات االســراتيجیة التــي تدعــي 
تأمــن معلومــات موضوعيــة حــول القضايــا األمنيــة 
ــراتيجية  ــات االس ــدويل للدراس ــد ال يف العــامل كاملعه
جنيــه  مليــون   25 بـــ  خليفيــا  املدعــوم   )IISS(
اســرليني، يف حماولــة إلخفــاء عمليــات التســليح، و 
املحافظــة عــى رسيــة التحــركات االمنيــة يف مــرشوع 
ــل عــام ، و االســتفادة مــن  ــه حــوار املنامــة قب تضّمن
أمــوال دافعــي الرضائــب الربيطانيــن لدعــم و تبنــي 
ــا  ــن القضاي ــدد م ــة يف ع ــر احلكومي ــات النظ وجه
املتعلقــة بإنتهــاك حقــوق املواطــن، و إقامــة حفــات 
ــح  ــاء الفاض ــم بالثن ــي ترن ــيقى، الت ــاء و املوس الغن

ــث. ــام اخلبي ــع النظ ــبوهة م ــة املش ــة الصداق لعاق

 التمويل والتدريب 

بأســيادهم  خليفــة  ال  ملــوك  عاقــة  تنتهــي  ال 
املســتعمرين عنــد كل ذلــك، بــل أن وزارة اخلارجيــة 
الربيطانيــة متهمــة بالتســر عــى متويلهــا برامــج 
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ــهم  ــى رأس ــة، و ع ــارص وزارة الداخلي ــب عن تدري
رئيــس األمــن العــام املدعــو طــارق حســن احلســن، 
ــا يف  ــت عرض ــام 2014 يف بالفاس ــر بع ــذي حظ و ال
ــوق  ــرات و حق ــة املخاب ــن أنظم ــع ب ــة اجلم » كيفي
االنســان« ، كــام حــرض عــدد مــن املســؤولن يف 
النظــام األمنــي اخلليفــي بــذات املــكان يف أغســطس 
عــام 2015 برناجمــا حــول »إدارة قضايــا الشــأن 
العــام الواســعة النطــاق بطريقــة تتائــم مــع حقــوق 
اخلارجيــة  وزارة  ادعــاءات  حســب  االنســان«، 
الربيطانيــة حــول برنامــج جهــاز الرشطــة يف ايرلنــدا 
الشــاملية، و قــد تضمنــت هــذه الربامــج تقنيــات 
ــتخدام  ــود، و اس ــى احلش ــيطرة ع ــة و الس ــع األدل مج
التنكيــل  و  لقمــع  املــاء،  خزانــات  و  الــكاب، 
باملحتجــن، ويف االطــار ذاتــه زار عــدد مــن مســؤويل 
الســجون يف البحريــن إليرلنــدا الشــاملية يف ينايــر 
2016 ضمــن مــرشوع تبلــغ كلفتــه 2.1 مليــون 

ــرليني. ــه إس جني

القــوات اخلاصــة       كــام دربــت أحــد جماميــع 
الربيطانيــة عــدد مــن عنــارص الرشطــة واجليــش، بــام 
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يف ذلــك عنــارص مــن القــوات امللكيــة اخلاصــة وقائــد 
الوحــدة العميــد ركــن جاســم عجــاج يف إطــار 
تدريبــات بــرل داغــر املوســع، وذلــك بحضــور 
مســؤولن بريطانيــن رفيعــي املســتوى والفريــق 
ركــن ذيــاب بــن صقــر النعيمــي رئيــس هيئــة األركان 
يف قــوة دفــاع البحريــن، وذلــك بعــد أيــام مــن زيــارة 
ــر  ــى ظه ــا ع ــاي وظهوره ــزا م ــوزراء تي ــة ال رئيس
الســفينة اتــش ام إس اوشــن حماطــة بعربــات جــاكال 
املدرعــة بعــد تعهــد ســابق »بااللتــزام« بتقديــم األمن 

ــج . ــن ودول اخللي ــة البحري واحلامي

ــض  ــاب وتبيي ــن العق ــالت م ــاليب اإلف    أس
ــرام اإلج

باإلضافــة لتدريــب العــرشات مــن عنــارص الرشطــة 
واملدعــن العامــن واملحققــن ومســؤويل الســجون، 
بــل وحتى وحــدة التظلــامت التابعــة لــوزارة الداخلية 
عــى مهــارات التحقيــق يف مــرح اجلريمــة، و التــي 
قــد تــؤدي العتقــال مشــتبه هبــم وتعذيبهــم، وتقديــم 
ــدام  ــات اإلع ــل عملي ــة جع ــة يف كيفي دورات خاص
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والرهيــب والتنكيــل والقتــل املتعمــد والتعامــل مــع 
الدعــاوي املقدمــة ضــد أفــراد األمــن حتــت عناويــن 
تبييــض  يف  اخلليفيــن  ملســاعدة  اجلنائيــة  العدالــة 
ســجلهم اإلجرامــي الدمــوي. كــام تعهــدت أكاديمية 
ــن  ــة م ــة املتهم ــكرية الربيطاني ــت« العس »ساندهرس
قبــل برملانيــن بريطانيــن بتلقــي أمــواال غــر مرشوعة 
ــن  ــيها م ــة و حواش ــة اخلليفي ــاء العائل ــب أبن بتدري
ــإدارة محــات القمــع  ــادات العســكرية املتهمــة ب القي

ــن. و انتهــاك حقــوق االنســان يف البحري

ــة  ــر اخلارجي ــه وزي ــك كان يواج ــر ذل ــى اث      و ع
ــدام  ــة بانع ــات متعلق ــد اهتام ــب هامون ــابق فيلي الس
ــة يف  ــة متورط ــارص بحريني ــب عن ــفافية يف تدري الش
ــن  ــعبية يف البحري ــات الش ــع االحتجاج ــات قم عملي
،و قتــل املعارضــن للنظــام احلاكــم، و إبــرام صفقات 
التســليح مــع النظــام اخلليفــي، و الريــة التــي حتيــط 
بالعاقــة الثنائيــة حتــت غطــاء »احلساســية التجاريــة« 
و »العاقــات الدوليــة« و »انفاذ القانــون« و »املصالح 
املســؤولن  مــن  لعــدد  باإلضافــة   ، التجاريــة«! 
ــوزراء  ــة ال ــال رئيس ــهم أمث ــى رأس ــن و ع الربيطاني
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تيــزا مــاي و وزيــر اخلارجيــة بــورس جونســن ، 
ــب  ــبب تغلي ــعة بس ــادات واس ــون انتق ــن يواجه الذي
املصالــح االقتصاديــة و السياســية اجلشــعة، والدفــاع 
ــة  ــة القوي ــة و األمني برشاســة عــن العاقــات التجاري
مــع الــدول القبليــة يف املنطقــة، وعــى رأســها البحرين 
ــي  ــي قوضــت وبشــدة كل دعــاوي اإلصــاح الت الت

ــه. ــا دعم ــي بريطاني تدع

 توظيــف مجموعــات الضغــط والعالقــات 
ــة  العام

واألكثــر جرمــا مــن ذلــك أن أكــرب املتهمــن يف 
رســم وصناعــة قنــاع الدولــة اإلصاحيــة هــم عــدد 
مــن وزراء احلكومــة الربيطانيــة ونــواب الشــعب 
ــق  ــون فري ــذي يمثل ــاين، ال ــوم الربيط ــس العم بمجل
مشــجعن هيللــون بحــامس مفــرط إلصاحــات 
البحريــن الومهيــة، كالنائــب املحافــظ جاك لوبرســتي 
الــذي تاحقــه اهتامــات بتلقــي أمــوال غــر مرشوعــة 
لتمويــل رحاتــه اخلارجيــة، وأمــا املجاميــع الربملانيــة 
التــي ُتعــرف بمواقفهــا املنــاوأة للحكومــة البحرينيــة 
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 »Democracy in Bahrain APPG« كمجموعة
ــل. ــا التجاه فمصره

  صفقات السالح 

ال يقــف دور بعــض وزراء احلكومــة الربيطانيــة عنــد 
هــذا الــدور اخلبيــث بــل يتعــداه بالتســويق لألســلحة 
ــعبية يف  ــب الش ــة املطال ــة ملواجه ــة املختلف الربيطاني
البحريــن، وهــو الــدور الــذي ال يمكــن تعريفــه 
ــة  ــؤويل احلكوم ــد مس ــخصية ألح ــات الش بالترصف
ــة ايف  ــة الربيطاني ــج احلكوم ــو هن ــل ه ــة، ب الربيطاني
منطقــة اخلليــج القائــم عــى دعــم عــدد مــن احلــكام 
ــوا  ــا زال ــن م ــعوب، الذي ــاء الش ــد أبن ــتبدين ض املس
املوجهــة  الســاح  صفقــات  كل  ثمــن  يدفعــون 
ــم و  ــم و حريته ــم و آماهل ــن أرواحه ــم، م لصدوره
ــة  ــت  اإلدارة الربيطاني ــد باع ــة. فق ــم املروق أمواهل
مــا  االخــرة  االرقــام  حســب  البحريــن  حــكام 
ــاد و  ــن العت ــرليني م ــه إس ــون جني ــوق 50 ملي يف
ــة  ــص دق ــادق القن ــر بن ــك أكث ــام يف ذل ــاح، ب الس
ــب  ــرة - حس ــلحة الّصغ ــن األس ــا م ــا وغره دولًي
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محلــة مناهضــة جتــارة األســلحة )CAAT( - خــال 
فــرة رئاســة املدعــو ديفيــد كامــرون للحكومــة بــن 
عــى  أرشف  الــذي  و  ميــادي-   2016 و   2010
املصادفــة  الفــرة  يف  للبحريــن  الســاح  تصديــر 
ــر  ــع تصدي ــكي بمن ــي الش ــرار  األمريك ــود الق لوج
ــة  ــات األمني ــة احلم ــى خلفي ــن ع ــاح للبحري الس
ــن  ــم م ــى الّرغ ــن ، و ع ــن يف البحري ــى املتظاهري ع
اســتمرار القمــع والّتعذيــب يف البحريــن، فــإن عاقــة 
احلكومــة الربيطانيــة بالنظــام البحرينــي تــزداد وثاقــة 
مــع ازديــاد مبيعــات األســلحة املوجهــة للمعارضــن 
ــت  ــنوات الس ــدى الّس ــى م ــوظ ع ــو ملح ــى نح ع
املاضيــة، و التــي يــزداد أثرهــا عــى شــكل انتهــاكات 

ــن. ــان يف البحري ــوق االنس حلق

 القاعــدة البريطانيــة وحمايــة الحــدود البحريــة 
للنظــام

مل يكــِف كل ذلــك اطــامع الذيــن اســتجابوا اللتــامس 
املجــرم محــد اخلليفــة بعــدم الرحيــل، بــل إهنــم 
ــن  ــام، يؤم ــميا دائ ــورا رس ــهم حض ــدوا ألنفس أوج
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هلــم منفــذا ملنطقــة اخلليــج اإلســراتيجية، بعــد غياب 
دام 68 عامــا عــرب مــا يســمى بـــ "تســهيات االســناد 
البحــري« التابعــة للبحريــة امللكيــة الربيطانيــة، و التي 
ــا  ــاءها و تأمينه ــم إنش ــرص و يت ــتضيف 600 عن ستس
ــت 40  ــة بلغ ــن بتكلف ــاع البحري ــوة دف ــل ق ــن قب م
مليــون جنيــه اســرليني، تدفــع البحريــن منهــا %75 
مــن كلفــة البنــاء اإلمجــايل، مقابــل الدعــم العســكري 
ــحق  ــاوالت س ــن حم ــر ع ــض النظ ــيايس و غ و الس
املعارضــة يف الداخــل، و تأمــن الغطــاء االعامــي و 
ــي  ــي، و ه ــام اخلليف ــم النظ ــدويل جلرائ ــاميس ال الدبل
اهلديــة التــي قدمهــا اخلليفيــون ألســيادهم احتفــاال بـ 

ــن. ــوع للربيطاني ــات اخلض ــن عاق ــام م 200 ع

      بينــام وضــع ال خليفــة يف الســابق منشــآت يف مينــاء 
ســلامن يف العــام 2012 حتــت تــرصف وزيــر الدفــاع 
ــن املعــدات و اطــاق  آنذاك فيليــب هامــوند لتخزي
ــطول  ــتخدم األس ــوم فسيس ــا الي ــة ، أم ــامت رسي مه
ــط،  ــز للتخطي ــات و كمرك ــاق العملي ــدة إلط كقاع
ــتضافة  ــن و اس ــات البحري ــدات للعملي ــن املع و ختزي
ــوات  ــتخدمها ق ــد تس ــة و ق ــة امللكي ــارص البحري عن
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مــن اجليــش الربيطــاين و القــوات اجلويــة الربيطانيــة.

      ان هــذه العاقــات الوثيقــة بــن احلكومتــن 
ترمجــت بشــكلها الواضــح مؤخــرًا مــن خــال تبــادل 
ــارشا  ــام مب ــكلت دع ــي ش ــمية، و الت ــارات الرس الزي
للدكتاتوريــة، و تأكيــدا عــى اســتمرار احلكومــة 
البحريــن   يف  التدمــري  مرشوعهــا  يف  الربيطانيــة 
يف  خليفــة  ال  محــد  اخلليفــي  احلاكــم  بإســتضافة 
االحتفــاالت امللكيــة الربيطانيــة، و مشــاركة ابنــه 
ســلامن بــن محــد ضمــن احتفــاالت الذكرى الـــ 200 
ــد  ــؤمة، و عق ــة املش ــة البحريني ــات الربيطاني للعاق
لقــاءات جتمــع الوزيــر املختــص بــدول الكومنولــث 
- املســتعمرات الربيطانيــة الســابقة - والنائــب العــام 
الربيطــاين و وزيــر اإلســتخبارات مــع وزيــر الداخلية 
اخلليفــي راشــد ال خليفــة يف بريطانيــا، و تــردد عــدد 
مــن املســؤولن حتــت مســميات خمتلفــة، وذلــك 
وســط تصاعــد التوتــرات السياســية و محــات القمــع 

ــاد. يف الب

عــددا  البحريــن  اســتضافت  ذاتــه  الســياق  يف  و 
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ــى  ــا ع ــن، خصوص ــؤلن الربيطاني ــن املس ــرا م كب
ــد  ــاين، و ق ــطول الربيط ــر االس ــاح مق ــاب أفتت اعق
ــي و  ــع األمن ــاءات الطاب ــذه اللق ــن ه ــر م ــل الكث مح
العســكري، كاســتقبال الوفــود العســكرية الربيطانيــة 
املختلفــة التــي كان عــى رأس أحدهــا قائــد القــوات 
املشــركة باململكــة املتحــدة املدعــو كريــس ديفريــل، 
ــن  ــكري ب ــيق العس ــاون و التنس ــز التع ــدف تعزي هل
يف  الربيطــاين  العهــد  ويل  وتواجــد  احلكومتــن، 
ــاين، و  ــري الربيط ــطول البح ــن االس ــزء م ــاح ج افتت
ــكان  ــة يف ذات امل ــوزراء الربيطاني ــة ال ــور رئيس حض
ــة،  ــة باملنام ــة العربي ــاركتها يف القم ــش مش ــى هام ع
و تواجــد رئيــس وزيــر اخلارجيــة الربيطــاين الســابق 
ــاء  ــامل البن ــن أع ــم تدش ــد يف مراس ــب هامون فيلي
الــذي وصــف احلــدث بأنــه "رمــز بااللتــزام الدائــم 
ــذي  ــح ال ــو  الترصي ــج«، وه ــن اخللي ــا بأم لربيطاني
يتناغــم مــع ترصيــح وزيــر الدفــاع الربيطــاين مايــكل 
ــن  ــا م ــتمكن بريطاني ــدة “س ــى أن القاع ــون ع فالك
ــز  ــفن لتعزي ــن الس ــم م ــرب واضخ ــدد اك ــال ع ارس
ــر  ــده وزي ــذي أك ــر ال ــج” األم ــتقرار يف اخللي االس
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الدولــة الربيطــاين لشــؤون الدفــاع فيليــب قائــا 
ــدا  ــة ج ــات وثيق ــى عاق ــاظ ع ــا احلف ــأن “أولويتن ب
ــس  ــن دول جمل ــع كل م ــكري م ــتوى العس ــى املس ع
ــا  ــعودية، ولدين ــك الس ــام يف ذل ــي، ب ــاون اخلليج التع
ــات متعــددة مــع القــوات املســلحة واحلكومــة  عاق
والشــعب الســعودي، ولــن ننخــرط يف أي وقــت 
بمناقشــة عامــة حــول طبيعــة تلــك العاقــات” 
وهــو األمــر الــذي يــربره املتحــدث بأســم اخلارجيــة 
الربيطانيــة بأنــه » الطريقــة األكثــر فاعليــة يف انجــاز و 
ــن »، و  ــد يف البحري ــل األم ــتدام و طوي ــاح مس إص
الــذي يبــدو أن حتقيــق أهــداف بريطانيــا يف املنطقــة ال 
يمكــن أن يكــون إال عــى حســاب حقــوق وحيــاة و 
حريــة و ســامة املواطنــن و أعراضهــم ومقدســاهتم 

.

     يف قــبال كل هــذا الســجل املرعــب مــن تواطــئ 
الربيطانيــن مــع آل خليفــة و احلكومــات الرجعيــة يف 
ــا أن نقــول أن اســتقال البحريــن  املنطقــة، فيحــق لن
مــن بريطانيــا ســنة 1971 مياديــة كان شــكليا، 
ــر  ــرة تش ــات االخ ــإن املعطي ــارض ف ــا احل ويف وقتن
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إىل ازديــاد وتــرة الدعــم الربيطــاين للدكتاتوريــة 
اخلليفيــة يف البحريــن، وتنــوع أشــكاله كلــام تعــرض 
النهضــات  أو  الســقوط  خلطــر  اخلليفــي  احلكــم 
الشــعبية التحرريــة، وحتــى ولــو تطلــب األمــر 
ــراك  ــام ح ــوف أم ــاحة  للوق ــارش يف الس ــد املب التواج
الشــعب املطالــب بتحريــر البحريــن مــن النظــام 
اخلليفــي املجــرم، وانتشــال البلــد مــن أيــادي اهليمنــة 

ــي. ــتكبار العامل واالس

16 أغسطس 2017 
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