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ملك البحرين يتالعب بالديموغــ
عملية توطين ممنهجة تستهدف تجنيس أكثر من  200ألف شخص

توطني وتغيير ديموغرافي ـ طائفي هو خالصة ما تقوم به
العائلة الحاكمة في البحرين ،في سياسة ممنهجة تتبعها
منذ مطلع عام  ،2012تاريخ بدء عملية توطني ألجانب بلغوا
حتى اليوم عشرات آالف األشخاص من دول محددة وبمواصفات
معينة ،في محاولة ترمي إلى تعزيز أكثرية طائفية على حساب
أخرى ،لتسحب من تحتها أحقية التمثيل الشعبي في مؤسسات
الحكم التابعة للسلطة.
يوسف حرب
عملية استيطانية منهجية تجري منذ
م����دة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن ب��ت��ن��ظ��ي��م دق���ي���ق ج��دًا
ي���ش���رف ع��ل��ي��ه ض���ب���اط أم�����ن ب��ح��ري��ن��ي��ون
م����وزع����ون ع���ل���ى ع�����دد م����ن ال����س����ف����ارات ف��ي
ال����خ����ارج .وه������ؤالء ال ي���أت���م���رون م��ب��اش��رة
ب��ق��ي��ادة أج��ه��زة امل��خ��اب��رات ال��رس��م��ي��ة وال
باملرجعيات الدبلوماسية في السفارات،
بل لهم مرجعية خاصة مرتبطة مباشرة
بامللك.
ف��م��ا إن ارت��ف��ع��ت ح���دة األزم����ة ف��ي س��وري��ا
موجة نزوح السوريني إلى خارج
وبدأت ُ
ال��ح��دود وأق��ي��م مخيم ال��زع��ت��ري لالجئني
شرقي مدينة امل��ف��رق األردن��ي��ة ف��ي صيف
 ،2012ح��ت��ى ب����دأ ض���ب���اط أم����ن ال��ب��ح��ري��ن
ب���ت���ع���زي���ز ج����ه����وده����م ن���ح���و ه������ذا امل��خ��ي��م
كاحتياط ضخم للمستوطنني الجدد في
اململكة .أقيم مكتب خاص لهؤالء الضباط
ف��ي س��ف��ارة ال��ب��ح��ري��ن ف��ي ع��م��ان ،والح��ق��ًا
افتتح مكتب ق��ري��ب ج��دًا م��ن «ال��زع��ت��ري»
بمشاركة ضباط أمن سعوديني يحظون
بتغطية أمنية أردنية ،وأنشأ هؤالء مركزًا
م��ه��م��ت��ه إع�������ادة ت���أه���ي���ل امل���رش���ح�ي�ن ل��ن��ي��ل
ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ،ك��ال��ت��دري��ب على
اللهجة البحرينية وتعليم النساء على
إع����داد امل���أك���والت ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة وتعليمهم
أس�����م�����اء امل����ن����اط����ق وال�������ش�������وارع وال�����ق�����رى،
وغ����ي����ره����ا م�����ن امل����ع����ل����وم����ات ال���ت���اري���خ���ي���ة
وال��ج��غ��راف��ي��ة ع��ن امل��م��ل��ك��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
تدريبهم على ال���والء للنظام ،مستغلني
س����وء ظ��روف��ه��م وت��ق��ط��ع س��ب��ل ال��خ��ي��ارات
البديلة أمامهم.
وبحسب املعلومات التي حصلت عليها
«األخبار» ،وضعت السلطات البحرينية
م����واص����ف����ات م��ع��ي��ن��ة وم�����ح�����ددة الخ��ت��ي��ار
األش��خ��اص وال��ع��ائ�لات ملنحها الجنسية
البحرينية ،ومنها أن ال يكونوا من أبناء
امل����دن ،وي��ف��ض��ل أن ي��ك��ون��وا م��ن األري����اف،
وت��ح��دي��دًا م��ن ال��ب��دو ،واألف��ض��ل��ي��ة لسكان
أرياف كل من حلب وحماه وحمص ودير
الزور ودمشق ،باستثناء ريف درعا (من
دون أن يعرف سبب رفض تجنيس أبناء
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة) .وم����ن امل���واص���ف���ات أي��ض��ًا،
أن ي��ك��ون س��ن��ي��ًا بطبيعة ال��ح��ال (م���ا دام
الهدف من عملية التجنيس ترجيح الكفة
م��ق��اب��ل امل��واط��ن�ين البحرينيني الشيعة).
واألول����وي����ة ل��ل�لاج��ئ�ين ف���ي األردن بسبب
س���ه���ول���ة االت����ص����ال م��ع��ه��م وال���ع���م���ل ع��ل��ى
ت��دري��ب��ه��م ف���ي امل���رك���ز ال��ق��ري��ب م���ن مخيم
ال��زع��ت��ري .وق���د ح��ص��ل��ت «األخ���ب���ار» على
م��ج��م��وع��ة م��ن أس��م��اء ض��ب��اط امل��خ��اب��رات
البحرينيني والسعوديني الذين يتولون
منذ أشهر إدارة عملية اإلعداد للتجنيس
ف���ي األردن ،ه����م :ح���م���دان ص���ال���ح ال��غ��ت��م،
منصور خميس الحلو ،إبراهيم الشبيب،
ب�����در ع��ي��س��ى ال������دوس������ري .وم�����ن األس���م���اء
ال��ت��ي حصلت عليها «األخ���ب���ار» لعوائل
م���س���ت���وط���ن�ي�ن س����وري��ي�ن ُد ِّرب�����������وا ت��م��ه��ي��دًا
ملنحهم الجنسية :عائلة حسن الشمري
وإخ��وان��ه (وه���م ليسوا م��ن س��ك��ان مخيم
ال���زع���ت���ري ،ب���ل م���ن س��ك��ان ع ّ����م����ان) ،ع��ائ��ل��ة
ح��م��ود ن��اي��ف ال��ص��دي��د ،ع��ائ��ل��ة ع��ب��د ال��ل��ه
زهير الخلف (ضابط سوري متقاعد من
أه���ال���ي دي���ر ال������زور) ،ع��ائ��ل��ة ص��ال��ح سطم
ال��ص��وف��ي ،ع��ائ��ل��ة ع��م��اد ال����ه����دوان ،عائلة
م��ح��م��ود ن���اص���ر ال��س��ل��م��ان ،ع��ائ��ل��ة ع��ب��ود
ال��ص��رف��ي ،ع��ائ��ل��ة خ��ال��د ال��ج��رب��وع ،عائلة
م��ن��ص��ور س�ل�ام���ة ال���ع���ط���وان ،ع��ائ��ل��ة عمر
ال���ش���اوي وأوﻻده (م����ن ري����ف ح��ل��ب).وق��د

يكون مخيم الزعتري في األردن األسهل
الختيار البحرينيني ال��ج��دد ،لكنه ليس
الوحيد.
وتتحدث امل��ص��ادر ال��ت��ي م��دت «األخ��ب��ار»
ب���ه���ذه امل���ع���ل���وم���ات ع����ن أن ض���ب���اط األم����ن
البحرينيني ينشطون في عدد من الدول
ال��ع��رب��ي��ة ك���ال���ع���راق ،وأع����م����ال ال��ت��ج��ن��ي��س
تطاول الالجئني السوريني على الحدود
ال���س���وري���ة  -ال���ع���راق���ي���ة ،أو ف���ي امل��خ��ي��م��ات
امل��وج��ودة ف��ي األراض����ي ال��ت��رك��ي��ة .وهناك
أي�����ض�����ًا أع������م������ال ت���ج���ن���ي���س س����ري����ع����ة م��ع
سعوديني بتشجيع مباشر من مخابرات
ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��ع ّ��د ال��خ��زان األك��ب��ر في
َ
الخليج العربي لتغيير معلم هذه الدول
ال���دي���م���وغ���راف���ي وال���ط���ائ���ف���ي ،ت���م���ام���ًا ك��م��ا
حصل في الكويت التي تراجع مواطنوها
ال���ش���ي���ع���ة ك���ث���ي���رًا خ��ل��ال ال���ع���ق���ود ال���ث�ل�اث���ة
األخ�����ي�����رة ،ل��ي��س��ت��ق��ر ع���ل���ى أق�����ل م����ن %20
بينما كانت النسبة متعادلة في الكويت
ف��ي العقود السابقة .وق��د تغيرت معالم
الكويت تحديدًا بعد االج��ت��ي��اح العراقي
للكويت عام  ،1991حيث كان عدد السكان
األص��ل��ي�ين ال ي��ت��ج��اوز  560ال��ف��ًا ،وبفضل
إغ��راق الكويت بنحو  500أل��ف سعودي،
ب�����ات ع�����دد س���ك���ان ال���ك���وي���ت ال����ي����وم ن��ح��و
مليون و 250ألف نسمة.

 100ألف حتى اآلن
ت����وط��ي�ن األج������ان������ب ف�����ي ال����ب����ح����ري����ن ك����ان
ً
يجري بأعداد قليلة ،وكان يشمل عماال
���ن ب��ن��غ�لادش أو
أج���ان���ب ،وخ��ص��وص��ًا م ّ
الهند (اإلس�لام��ي��ون ال��س��ن��ة م��ن��ه��م) ،لكن
ال���ح���راك ال��ش��ع��ب��ي امل��ت��واص��ل م��ن��ذ مطلع

ما قل
ودل
أشار منتدى البحرين
لحقوق اإلنسان إلى أن «استعانة
السلطات البحرينية بقوات درك
أردنية ،يأتي ألغراض قمع املحتجني
املنادين بمزيد من الحريات
واإلصالح السياسي ،إضافة إلى
أغراض عمليات التعذيب املحرمة

دوليًا» .ورأى املنتدى ،في بيان،
أن «قوانني األمم املتحدة ال تجيز
للدول إرسال قواتها إلى خارج
حدود بالدها لغايات قمع املحتجني
وتعذيب السجناء» ،مطالبًا ملك
األردن عبد الله الثاني (الصورة)
بـ «احترام مطالب البحرينيني
وإصدار أمر بسحب قوات الدرك
األردنية العاملة في البحرين».
(األخبار)

من املواجهات الدائمة بني البحرينيني وقوات األمن (محمد الشيخ ـ أ ف ب)

الدرك األردني ...وحجة رجل القش
هي الحجج
الواهية نفسها
التي تستخدمها
السلطات لتبرير
وجود مرتزقة أجانب
في صفوف األجهزة
األمنية البحرينية،
وآخرهم نحو 500
دركي أردني سعى
املعنيون إلى إيهام
الناس بأن وجودهم
في اململكة من أجل
«التدريب» فقط

علي الديري
أق ّ��رت وزارة الداخلية البحرينية بوجود
ق�����وات م���ن ال������درك األردن�������ي ف���ي ال��ب��ح��ري��ن،
وك����ذل����ك ف���ع���ل���ت ع ّ�����م�����ان .أح�����د ل����م ي��س��ت��ط��ع
تكذيب الوثائق التي نشرها موقع «مرآة
ال��ب��ح��ري��ن» ،وال��ت��ي تثبت بالدليل القاطع
وج������ود وح�������دات م����ن ال�������درك األردن��������ي ف��ي
األجهزة األمنية البحرينية.
الصحف األردنية أبرزت التفسير الرسمي
ل���وزي���ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون اإلع���ل���ام ،ال��ن��اط��ق
الرسمي باسم الحكومة األردن��ي��ة محمد
املومني ،بأن سبب وجود هذه القوات في
املنامة هو «التدريب» .حجة كاذبة ،تشبه
ما يعرف بحجة رج��ل القش (Straw man
.)argument
ورجل القش في الفضيحة األمنية لوثائق
 499من الدرك األردني العاملني في األجهزة
األمنية البحرينية ،هو «امل��درب الدركي».
فهذا املدرب شخصية وهمية غير حقيقية
مثل رج��ل القش ،ال��ذي يصنعه امل��زارع��ون
إليهام الطيور كي ال تقترب من املحصول.
ي���ري���د اإلع���ل���ام األردن���������ي وال���ب���ح���ري���ن���ي أن
يوهمنا ب��أن رج��ل األم���ن ال��درك��ي ،ل��م يأت
ال��ب��ح��ري��ن ل��ي��ق��م��ع االح��ت��ج��اج��ات ،وأن����ه لم
ي����ش����ارك ف����ي ت���ع���ذي���ب ال���ب���ح���ري���ن���ي�ي�ن ،ول���م
يقتلهم من أجل املال في قضية ال تخصه
(االرت�����زاق) .ي��ري��د أن يوهمنا ه��ذا اإلع�لام

املدموغ بالوثائق أن الدركي ليس دركيا
ف��ي وظ��ي��ف��ة (ج��ل�اد ،م��ع��ذب ،اس��ت��خ��ب��ارات،
قوات مكافحة شغب ،سجان ،ضابط أمن)
إن���ه م�����درب ،م��ج��رد م����درب ي��ط��ور م��ه��ارات
مهنية من أج��ل رف��ع مستوى التعامل مع
املحتجني البحرينيني السلميني ،الذين لم
يتركوا ساحاتهم منذ  14فبراير .2011
تلك حجة ال تملك وزن حتى القش ،لفرط
ه��ش��اش��ت��ه��ا وض���ع���ف���ه���ا ،ي��س��ق��ط��ه��ا ه����واء
ح��رك��ة أوراق ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ج��رى كشفها
ب��األس��م��اء وأرق�����ام ح��س��اب��ات��ه��م وامل��رت��ب��ات
العالية (متوسط .)$3000
ال��ت��دري��ب ُي��ج��رى ع���ادة على أي���دي خبرات
عريقة ،واختصاصيو التدريب يشغلون
م��ن��اص��ب ال���ص���ف���وة ،ب��م��ع��ن��ى ه���م خ�لاص��ة
ال��ت��ج��ارب وال��خ��ب��رات ،إن ك��ان��وا ص��ادق�ين،
فلينشروا مؤهالت  499دركيًا .لو افترضنا
أن ل���ك���ل  100م�����ت�����درب م�����ن ق��������وات األم�����ن
اختصاصيًا دركيا من األردن ،فهذا يعني
أن هناك  49900يحتاجون إلى تدريب ،من
قبل الدرك األردني ،إنه عدد كبير بالنسبة
إلى البحرين .هذا يعني أن القوى األمنية
ت���ع���ادل  ٪10م���ن ت���ع���داد ال���س���ك���ان ،يعني
املعدل عنصر أمن لكل  10من السكان .من
جانب آخ��ر ،من امل��ع��روف أن أع���دادًا كبيرة
من ق��وات األم��ن ال تتقن غير لغة األوردو،
وه��ذا يعني أنها بحاجة إل��ى مدربني من
ج��ن��س��ي��ات ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ال أردن����ي����ة .وك���ان

