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بسم اهلل الرمحن الرحيم
و صلى اهلل على سيدنا و نبينا حممد املصطفى
و على آله النجباء

مدخل
قام النظام يف البحرين مبجازر رهيبة منذ أن وطئت أقدامه أرض البحرين
الطاهرة ،فعثى فيها فسادا و ظلما  ،و قتال و هنبا  ،و سجنا و تعذيبا  ،و
نفيا و طردا للسكان األصليني ،كما قام بطرق خمادعة و غري مباشرة
بتدمري متعمد للشعب البحريين الذي يدين غالبيته يف عقيدته للمذهب
الشيعي ،و بكل شكل من أنواع اجلرائم و املظامل و ما يتناسب مع زمنه،
منذ زمن االحتالل و القتل و التدمري و استيطان آل خليفة ،إىل زمن
قوانني تعسفية و ظاملة و حتقري املواطنني و فرض نظم ضرائبية ظاملة ،و
كل األزمنة تشرتك بالقمع و االستبداد و اجلرائم ،و السجون و التعذيب
و القتل ،حىت وصل الزمن إىل تطبيق النظام خلطة متناهية اخلبث إلبادة
مجاعية للشعب البحريين ،و حماولة للتخلص منه هنائيا على املدى البعيد
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بارتكاب جمموعة من األفعال بقصد التدمري اجلزئي مقدمة للتدمري الكلي
للشيعة و اإلبادة التامة اليت هي جرمية دولية يالحق مرتكبوها أينما كانوا و
ال يسري عليها التقادم الزمين.
و من أهم عناصر تلك اإلبادة خطط و عمليات التجنيس  ،فالتجنيس
السياسي واالستثنائي منوذجا لإلبادة الثقافية اليت عادة ما تسبق اإلبادة
اجلماعية طويلة األمد ،و ذلك بإدخال أعداد كبرية من اجملموعات
السكانية الغريبة ،وبشكل عمدي مقصود ،لنسف التوازنات الثقافية
جدي بالتشكيل الثقايف
واالجتماعية والسياسية القائمة ،و هو هتديد
ّ
للبحرين ،وهلوية الشعب الوطنية ابتداءً و إلحالل شعب بديل عن الشعب
األصلي املراد إبادته هنايةً.
أحد العجائب و الغرائب يف هذا البلد أ ّن الشعب ال يغري حكامه و
حكومته بسبب كوارثها و مآسيها  ،و أمنا يقوم احلكم و حكومة احلكم
بتغيري شعبها األصيل  ،و استرياد شعب مزيّف و جديد و هجني و
جتنيسه و توطينه !!! و هذا مما ستذكره موسوعات تسجيل اخلوارق و
األرقام القياسية ،كما ستذكره موسوعات العامل من العجائب و الغرائب.
و هذا التجنيس غري قانوين و يفتقد كل املربرات فإ ّن البحرين ليست من
الدول القادرة على استقبال املهاجرين ال يف مساحتها و ال عدد سكاهنا
الفائض و كثافتها العالية  ،و ال يف مواردها و اقتصادياهتا ،وهي تعاين ما
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تعاين و تطلب الدعم من نظرياهتا العربيات يف اخلليج ،و ال تعاين من ندرة
سكان و ال من سكان بال هوية أو بدون ،و تعاين يف الوقت نفسه من
بطالة وطنية كبرية و أجور موظفيها و عماهلا صغرية.
و مت التخطيط من قبل احلكم يف البحرين يف سنوات مسيت كذبا
باإلصالح بالعمل على جتنيس أعداد هائلة ال تتحملها جغرافيا و اقتصاد
البحرين ،و االستعانة بالتجربة اإلسرائيلية بكل املقاييس يف استرياد و
جتنيس و استيطان املرتزقة من بقاع األرض املختلفة  ،و تصيريهم غالبية
ساحقة على حساب املواطن البحريين إبن األرض و الوطن ،و من ضمن
اخلطة مت العمل الدؤوب على جتنيس مئات اآلالف من السعوديني و هم
يف بلدهم و بإجراءات ميسرة جدا  ،و العراقيني اهلاربني من العراق من
فدائيي صدام و الذين تشربوا األحقاد على البشرية  ،و السوريني سكان
البوادي  ،و األردنيني  ،و الباكستانيني ،و اآلسيويني و البلوش و البنغال
و اليمنيني ،و السودانيني ،و جتنيس البدون من الكويت واألردن و مصر
واملغرب املتواجدين يف اخلليج ،و جتنيس املقيمني يف البحرين بشكل عام و
اآلسيويني الذين كانت ترسل هلم دعوات و منشورات يف بيوهتم لرتغيبهم و
حتريضهم يف التجنيس  ،و كذلك جتنيس مواطين دول اخلليج العربية حتت
قانون ازدواج اجلنسية.
و تتم إجراءات التجنيس بشكل متضاعف يف فرتة قياسية جدا و دون
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السماح ألي مؤسسة حبرينية بالتطرق ملوضوع التجنيس ،فيمنع احلاكم
اآلخرين من التحدث معه حول هذه القضية االسرتاتيجية العظمى ،و مينع
اجمللس (النيايب) من فتح ملف التجنيس ألي سبب من األسباب  ،و
تتبني حقيقتة  ،و أنه ليس إال مؤسسة خداع
عندما يفتح بعد اللتيا و اليت ّ
و تضليل ،و واجهة مزيفة للجمعية الوطنية أو الربملان.
و يتسلسل التجنيس حبيث يقوم كل واحد من اجملنسني جبلب أقاربه و
معارفه و أهل احلي الذي يسكنه يف بلده بطلب من النظام يف البحرين
للمجنسني العسكريني  ،حيث يكتب كل واحد منهم قوائم باألشخاص
الذي يريد إحضارهم و يتكفل النظام يف البحرين بتسهيل قدومه و توطينه
و جتنيسه  ،و كثري منهم جيلب أخوته و أبناءهم و أبناء أخواته و أقاربه ،
و قد يأيت بنساء ي ّدعي أ ّهن ّن زوجاته  ،أو يتزوج مبا يريد توطينه يف اخلليج ،
كما جيلب أشخاصا ليسوا أقربائه فينسبهم لنفسه أو أهله و ي ّدعي أ ّهنم
أقربائه  ،و قد ذكرت الصحافة البحرينية بعض الذي ظهر للعلن من تلك
القضايا  ،كما راجع القضاء يف البحرين عددا منها  ،ممن خرج من تسرت
النظام و حصاره  ،و سنذكر بعضها يف باب بعض اجلرائم اليت قام هبا
اجملنسون  ،و العملية هبذه الصورة املافوية و طريقة العصابات و بالنظر إىل
مصادر التجنيس و بلداهنم األصلية و مع هدفها الرئيسي هو اإلبادة و
لكنها جتنح إىل تداخل الدمكرفة و اإلبادة مع التجارة و (البزنس) و
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االسرتزاق  ،و خاصة أ ّن اجلواز البحريين مؤهل للسفر به إىل كل دول
اخلليج العربية و كثري من الدول العربية دون تأشرية  ،و هلذا فإ ّن العملية
التجنيسية تضاعفت بصورة سريعة فقفز سكان البحرين املعلن رمسيا إىل
مليون  ،و املتوقع أ ّن العدد أكرب من ذلك على ضوء املعطيات اليت تتعلق
بالتجنيس  ،و كل ذلك وفق برنامج النظام يف التجنيس من التسهيل و
التجاوز وصوال إىل اهلدف و هو غلبة السنة و إبادة الشيعة.
و تزامن ذلك مع ردائف أخرى ضمن خطة متكاملة كالتضييق الشديد
على الشيعة البحرينيني يف معاشهم و شؤون حياهتم ،و حماولة هتجريهم
خبلق فرص عمل خارجية هلم ،وتوفري مناخ خارجي لتشجيعهم على اهلجرة
إىل خارج البالد  ،حىت الوصول إىل إبادهتم متاما ،و جعل البحرين سنية
فقط مع جمموعات صغرية من األديان األخرى كاليهود و املسيحيني و
اهلندوس و السيخ الذين ال ينصب أحقاد آل خليفة عليهم ،بل جيلب
تعاطف املؤسسات الغربية معهم  ،و تقديرها لصنع النظام البحريين هبم.
و اخلالصة  ،إ ّن احلكم يقوم بعملية إبادة لسكان اجلزر األصليني و ما
التجنيس اجلنوين إال مقدمة هلذه اإلبادة ،و هي جرمية حبق الشعب و
الوطن ،و هو مستمر و مثابر يف عملية اإلبادة و التدمري املتعمد للسكان
األصليني بدافع التعصب العنصري و الطائفي ،و هذه جرمية يعاقب عليها
القانون و تنص عليها قرارات األمم ،و مارسها حكام آل خليفة يف
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تارخيهم القدمي و اجلديد حيث أهنم قتّلوا السكان األصليني منذ دخوهلم
هجروهم و استولوا على ممتلكاهتم و اعتدوا
البلد و خاصة الشيعة  ،و ّ
عليهم جسديا و معنويا  ،و أجربوهم و ال زالوا على إتباع طريقة معيشية
تؤدي إىل انقراضهم على املدى البعيد ،و فرضوا تدابري متنع من تكاثرهم
الطبيعي ،فهم مصداق للحكم العنصري  ،و عملهم مصداق لإلبادة
اجلماعية.
و النظام حيرم و جيرم الشعب من مناقشة و حماورة هذا التجنيس و هذه
اإلبادة ،و اليت هي أخطر و أعظم جرائم النظام يف الوقت احلاضر و تفوق
سجن و تعذيب املواطن و قانون حمكمة أمن الدولة و تعليق الدستور و
وضع دستور ملفق على قياس احلاكم و زبائنه و زبانيته و كافة القوانني
القمعية األخرى ،قدميها وحديثها  ،أل ّن هذه إبادة مجاعية للشعب و
السكان األصليني و إحالل املرتزقة و املنتفعني واملتملقني مكاهنم ،و
توطني اجلهلة و األميني و وضعهم يف مراكز اإلدارات الرئيسية للدولة  ،و
كل ما يقوم به النظام من جتنيس و مقدمات هلذه اإلبادة هو مقصود و
مطلوب لتحقق اهلدف االسرتاتيجي الكبري ،و الذي يعين التغطية على
عقدة النقص املالزمة للمحتل ضد أبناء الوطن ،و عدم شعور القبيلة
الظاملة باللحمة الوطنية و األخوة املواطنية و االنتماء التارخيي بعد أكثر من
قرنني من االحتالل و الظالمات اليت رافقته طوال هذين القرنني.
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ستتضخم املضاعفات السلبية للتجنيس مبا سيفاجئ النظام نفسه من
البحرينيني اجلدد ،و سيفرض واقعا جديدا له أبعاد غري حمسوبة يف كثري من
حتول للمجنسني اجلدد  ،و ستستمر
نتائجه  ،و ستنهب حقوق املواطن و ّ
معاناة أبناء البلد األصليني و سيواجهون األزمة الكربى وهي أزمة الوجود
احلقيقية  ،فالقضية متاما قضية وجود ،لكن اخلطر األكرب يف التجنيس على
احلكم هو يف طموح اجملنسني الذين قد ينقلبون على النظام و مناصبهم
تؤهلهم لتلك الطفرة.
و أحد املربرات هو عدم الثقة يف الشعب و اخلوف الدائم منه جعل آل
خليفة يعتمدون على األجنيب املرتزق منذ عقود حلمايتهم من الشعب و
اإلنسان على هذه األرض ،بل و نقش األجنيب بصماته على املؤسسات
األمنية و طبعها بطابعه اخلبيث ،فقام اإلجنليز بتأسيس أجهزة األمن و
الشرطة و قوات الشغب بعقلية اإلجنليزي ،و سلموا القضاء أليدي غري
حبرينية مبساعدة بعض رموز عائلة النظام  ،و أقصوا املواطنني تعمدا
وحرموهم من الوظائف حىت اليوم  ،كل ذلك بسبب عدم شعورهم
حل عكسي
باالنتماء إىل األرض والشعب و الوطن  ،و لكن هذا ٌ
للمشكلة العقدة  ،و نتيجته قد تكون عكسية على النظام أيضا  ،و هذه
ظاهرة غريبة على األوطان و اجملتمعات تلزم العقالء مبراجعتها و دراستها
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دراسة موضوعية عامة و تداركها قبل أن تستفحل و تقع كوارثها  ،و
سندرس بعض جوانب تلك الكارثة يف الصفحات القادمة .
داود ربيع
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التجنيس
عمليات التجنيس اليت يقوم هبا النظام يف البحرين هي مقدمة لإلبادة
اجلماعية على املدى املتوسط للسكان األصليني ،و الذي كان يستورد
دون رقيب قبائل شاركت معه يف حروبه ضد املواطنني البحرينيني و
اقتسمت معه غنائم املسلمني ،و مل يكن يف ذلك الوقت حساب و كتاب
دنيوي ظاهر ،كما مل تكن احلياة بتطور إداري و مؤسسايت يلزمها بوثائق و
هويات و مستندات شخصية  ،و أنست القبيلة احلاكمة الوضع الفوضى
و أجرت بقية عهودها على شاكلته دون جنوح للعدل و العدالة ،و احرتام
كرامة اإلنسان و الوطن.
و حينما تطورت احلياة و طالب الشعب حبقوق و برملان سارع بوترية
عالية و استعجل اإلبادة و اعترب جتنيس األجنيب أكرب عنصر يف هذه
اإلبادة ،فمنح اجلنسية البحرينية اليت ال ميلكها حقيقة إىل أفراد و قبائل ،
و رغبهم و أغراهم يف ذلك بأموال و أعمال و مساكن و اسرتزاق ،لكنه
يف هذا كله كان خيتار من تتوفر فيه صفات سنخ نفسه من اخلسة و
الدناءة و اللؤم فهي وحدها حتقق مشروعه ،و صفات أخرى من البداوة و
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االستهتار و الطائفية  ،و ثالثة من اإلكثار و اإلجناب  ،مث غذى فيهم كره
املواطن و اعتباره عدوا .
و أصبحوا يف كانتونات متوزعة يف مربعاهتا االجتماعية ،و كل منها
يسيطر على جمال حيوي ستؤول هبم مجيعا إىل كارثة وطنية .
و يتوالد هؤالء اجملنسون بنسب تفوق بأضعاف معدالت التوالد
للبحرينيني عامة ،و يقدر بعض املصادر البحرينية اجملنسني حىت هذا الشهر
سبتمرب  2009بـ  225ألف جمنس  ،بينما تقدر بعض املصادر العدد بـ
 500ألف جمنس.
و يتزواج بعض اجملنسني بأكثر من زوجة و البعض إىل أربع مثل بعض
اجملنسني السوريني سكان البوادي و القفار ،و أكد بعض املواطنني
البحرينيني خربا أقرب إىل الطرفة و هو عبارة عن ملصق أمام موظف يف
دائرة اهلجرة و اجلوازات و هي الدائرة املوكول هلا تقدمي أوراق التجنيس
لرفعها للديوان امللكي وهو املسؤول املباشر لتوزيع اجلنسية البحرينية  ،كتب
أي زوج من البحرينيني يرغب يف إحضار زوجته
فيه إعالن يقول أ ّن على ّ
الرابعة اإلتيان مبوافقة الزوجات الثالث  ،و رأى املواطن بعينيه عقد زواج
كتب فيه جنسية الزوج حبريين و الزوجة سورية !!!.
و لدى بعض اجملنسني أكثر من  30ولدا  ،و بأخذ معدل أفراد العائلة
عشرة أفراد زوجني و مثانية أوالد ذكورا و إناث فإ ّن جتنيس  100عائلة
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يعين جتنيس  1000رأس ،و جتنيس  100ألف عائلة يعين جتنيس مليون
رأس.
و األمر الغريب يف هذا البلد العجيب أ ّن احلكم و وزرائه يتنصلون من
أية معلومات و شفافية و خيفون األرقام احلقيقية و يف الوقت نفسه ي ّدعون
أ ّن هذا زمن اإلصالح  ،فوزير الداخلية الذي تنطوي إدارة اهلجرة و
اجلوازات حتت وزارته حينما يسأله أمام الربملان الكسيح النائب عبد العال
يف  ، 2003/5/17و كذلك يف مقابلة صحفية مع جريدة األيام شبه
احلكومية عن أعداد اجملنسني وجنسياهتم األصلية  ،جييب بأ ّن هذا يتعذر
اإلجابة عليه أل ّن احلاسب اآليل ال يرصد اجلنسية األصلية للمتجنس!!!.
و هذا كذب صريح و سخرية من الشعب فإ ّن املسؤولني أنفسهم
صرحوا جلريدة األيام قبل هذا التاريخ باجلنسيات األصلية للمجنسني و
ّ
حددوهم خبمسني ألفا !!! و كيف يعطى شخص جنسية جديدة دون
معرفة جنسيته األصلية و تثبيتها يف الدوائر الرمسية و أجهزهتا.
و األرقام اليت ذكرناها هنا هي أرقام تقديرية أما األرقام احلقيقية
فيحتكرها النظام لنفسه و املتواطئون معه و دوائر التآمر على الشعب
صرح هبا مسؤولون أو ذكرت يف بعض
البحريين ،إال أننا هنا سنذكر أرقاما ّ
التقريرات السرية اليت خرجت للعلن مثل تقرير مركز اخلليج للتنمية
الدميقراطية الذي ذكر أن اخلطة حىت سنة  2010تقتضي جتنيس 226
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ألف أجنيب.
و قد التزمت السلطات الصمت و كانت خرساء دون رد أو جواب
حول قضية التزوير األكرب و هو التجنيس مقدمة إلبادة للسكان األصليني
 ،و لكنها لبست ثوبا دون مقاسها و رفعت شعارا أكرب من حجمها  ،و
ال يتناسب مع قيّم الظلم و الضيم اليت متارسه ،حىت ضج الناس باجملنسني
و خرجت مظاهرهم إىل العلن  ،و بدأت تتكشف املغامرة و املقامرة
باسترياد شعوب و إحالهلا حمل الشعب األصلي ،تليب حاجة احلاكم و
تطيل يف عمر حكمه تومها و جهال بالسنن و اآلثار و اللوازم  ،حينها
صرح وكيل وزارة الداخلية لشؤون اهلجرة واجلوازات يف البحرين
فقط ّ
 2001/7/7أ ّن  42997شخصا ،بينهم أكثر من  9749من
جنسيات دول عربية حصلوا على اجلنسية البحرينية منذ  1950حىت مايو
 ، ,2001و أ ّن الدائرة تدرس طلبات  15ألف فرد ينتمون إىل 24
جنسية.
و بعد سنة من هذا الكذب و التزوير أي يف شهر  2002/7ذكر
موظف صغري يف دائرة اهلجرة و اجلوازات يف لقاء جلمعية الصحفيني
البحرينية بأن السلطات جنّست ستة آالف شخص فقط من أربعة و
عشرين دولة.
و من ضمن األرقام غري املوثوقة اليت ذكرت يف هذا املقام و ال متثل
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مصداقية أل ّن السفارات أمنا تأخذ معلوماهتا الرمسية من الرمسيني يف الدولة ،
و هي تزودهم بأرقام مزورة و مزيّفة ،هو ما ذكرته وزارة اخلارجية الربيطانية
عن وجود ما بني  8000و  10000أجنيب يعملون لدى
احلكومة البحرينية سواء يف جهاز الشرطة أم اجليش  ،من بني قوة
بشرية تقدر بـ  ، 30000و ذلك تقدير السفارة الربيطانية يف املنامة عام
 ، 1998كما ذكرت توظيف عدد من السوريني ،و أ ّن املوظفني األجانب
حيصلون على مزايا التوظيف واملزايا االجتماعية مثل املواطنني
البحرينيني ،مبا يف ذلك العناية الصحية اجملانية والتعليم لألطفال.
بعض املوظفني يف هذه الدائرة و اليت أصل تسميتها بدائرة اهلجرة و
اجلوازات خطأ و األصح تسميتها بدائرة التجنيس و التهجري أي جتنيس
يصرحون بانزعاجهم و مضايقتهم من
األجانب و هتجري البحرينيني ّ ،
جتنيس األجانب و لكن ذلك ال يكفي  ،على األخوة املوظفني يف تلك
الدائرة إخراج املعلومات للرأي احمللي و العاملي ،فهذه جرمية تزوير عظمى و
إبادة مجاعية لسكان أصليني يراد أن يكونوا كاهلنود احلمر يف أمريكا  ،و
قد تأيت النوبة على املوظفني أنفسهم يف دائرة اهلجرة و أوالدهم  ،فكتمان
كتم للشهادة  ،قال تعاىل  ( :و ال تكتموا الشهادة ومن يكتمها
ذلك هو ٌ
فانه آمث قلبه واهلل مبا تعملون عليم)  (.سورة البقرة ،آية .)283
و ذكرت مصادر حبرينية أ ّن العاملني يف السلك العسكري و غالبيتهم
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العظمى مرتزقة أجانب قد أعطوا اجلنسية و يبلغ عددهم مخسني ألف
عسكري  ،هو ميثل تقريبا  %10من مواطين البحرين أو  % 5تقريبا من
جمموع املواطنني و املقيمني  ،و هذا رقم كبري جدا قياسا إىل عدد سكان
البحرين الذي قفز دفعة واحدة إىل مليون  ،فضال عن اجملنسني خارج
السلك العسكري  ،و يزيد املرء ذهوال حينما يعلم بأن عدد سكان
البحرين حسب الوثائق الربيطانية لعام 1985م  450ألف نسمة  ،بينما
ق ّدرت بعض أوساط املعارضة يف البحرين أ ّن عدد العاملني يف السلك
العسكري يقارب  120ألف أي ما نسبته  %12من عدد السكان و هو
مليون على أرض البحرين !!!.
من متّ جتنسيهم من قاعدة
و ذكر وزير الداخلية راشد آل خليفة أن عدد ْ
التجنيس األساسية بلغ  16606للفرتة من سنة  1957حىت هناية عام
 ، 2002و أ ّن عدد من مت جتنيسهم منذ العام 1957م حىت هناية
2002م هو  52ألف شخص ! (جريدة األيام/تاريخ !)2003/6/18
!!.
بينما ذكر حممد البنعلي مدير الشئون القانونية باإلدارة العامة للجنسية
واجلوازات واإلقامة أن من متّ جتنيسهم بشكل مباشر بلغ عددهم
 15832منذ سنة 1950م لغاية  ، 2003/4/30و أ ّن العدد الكلي
ملن متّ جتنيسهم منذ العام  1950لغاية  2003/4/30هو 61585
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شخص ( .مقابلة تلفزيونية بتاريخ . )2003/7/22
التصديق بالتصرحيني للبنعلي و آل خليفة يؤدي إىل التصديق بتجنيس
 9585شخص تقريبا يف أربعة أشهر أي يف الفرتة بني بداية سنة 2003
حىت الثالثني من شهر أبريل من السنة نفسها .!!!! 2003
أما وكيل وزارة الداخلية لشؤون اهلجرة واجلوازات يف البحرين فذكر أ ّن
 42997مت جتنيسهم حىت شهر  ، 2001/5مبا فيهم األزواج و األوالد
 ،و عندما تطرح هذا الرقم من  61585فذلك يعين جتنيس 18588
شخص خالل أقل من سنتني و هي الفرتة بني شهر  2001/5و شهر
.!!! 2003/4
أما الظهراين رئيس جملس (النواب) فقد ذكر أ ّن عدد اجملنسني بلغ
 120ألف شخص يف العقود األخرية(.جريدة الوسط، )2004/5/27/
و هذا رقم عفوي أقرب إىل الصحة من تلك األرقام املفربكة سلفا و لكنه
قد ال يكون صحيحا متاما و العدد أكرب من ذلك يف الفرتة اليت حتدث هبا
سنة  ، 2004و هو يعين أنه مت جتنيس  60ألف شخص يف عام واحد
تقريبا  ،أي من شهر  2003/5إىل شهر  ، 2004/5و خرج الرقم
كهفوة من الظهراين حينما غضب (ال أطال اهلل غضبه) و استنكر على
نواب الشعب أن يناقشوا موضوع التجنيس يف الربملان  ،و حيتجوا على برت
بث القناة الفضائية لتلفزيون البحرين على جلسة سابقة للمجلس !!! و
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هذا أحد اآلثار الرتاكمية لعملية اخلداع السياسية اليت تؤدي إىل أن
يتصرف رئيس اجمللس (النيايب) كوكيل للسلطة التنفيذية و للحاكم املستبد
و كشاهد زور و يتخلى عن دوره و وظيفته احلقيقية يف املراقبة و
التشريع!!.
و كل هذه األرقام الرمسية هراء و كذب وضحك على الشعب و
السخرية منه و جزء من عمل على قهر إرادته و قتل كرامته و إذالله.
و قد يضطر املراقبون بعد هذه األرقام السحرية و بعد أن خيفقوا يف
تصديق أن يقوم حاكم بتغليب املرتزق األجنيب املستورد على أبناء البلد و
يهجرهم و يستورده لبحث أسباب إضافية جلرائم التجنيس و اإلبادة ،
ّ
فيتوقعون سببا آخر و هو قدوم احلرب أو الغزو اخلارجي و كل هؤالء
املرتزقة هم وقود هلا ،و لكن احلرب إما أن تكون من األصدقاء كما حدث
للكويت من الصديق الشقيق العراق !!! و الصديق الشقيق و اجلار هنا
احلكم السعودي!
أو من األعداء أو الذي يصورهم اإلعالم الصهيوين و توابعه يف املنطقة
بالعدو  ،و هو هنا إيران !!! و ال طاقة ملرتزقة النظام من الصديق الومهي
و ال العدو الومهي.
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القانون و المبررات و الرؤية :
القانون مقلوب يف هذه البالد و القرار االسرتاتيجي يف قضية التجنيس و
اإلبادة بيد احلكام مباشرة  ،و عنوانه هو أن االستثناء هو السائد و
استيفاء الشروط هو االستثناء ،و لذلك ال وجود لقانون أو معايري حمددة
و واضحة لتطبيق حاالت االستثناء  ،و ال تنشر أمساء اجملنسني يف اجلريدة
الرمسية و ال أوامر منح اجلنسية و سحبها و إسقاطها يف اجلريدة الرمسية ،
و دون متابعة من أجهزة رقابية خلطوات منح اجلنسية ،فهي تعطى كل من
هب و دب ممن حيظى هبوى السلطان و أذنابه  ،فهل لنا أن نرى بلدا
هبذه املواصفات؟ و حاكما هبذه البالهات ؟؟ و قبيلة هبذه الطائفيات؟؟؟
يعطي احلاكم و قبيلته صورة مزرية عنهم و لونا قامتا الصقا هبم  ،ذكر
تقرير البندر ملستشار ختطيط اسرتاتيجي سابق لشئون جملس الوزراء
البحريين ،وأمني عام مركز اخلليج للتنمية الدميقراطية توصية لصانعي مشروع
التجنيس ليربزها احلكام حينما تنمو معارضة دولية أو احتجاجات حقوقية
ألي دولة ،ال حتكمه أي
على املشروع و هي أ ّن التجنيس حق سياسي ّ
مواثيق أو عهود دولية إىل اآلن  ،و يتوقف على كل دولة أن تكون هلا من
السياسات ما يتوافق مع احتياجاهتا و أولويات أمنها الوطين االقتصادي و
السياسي و االجتماعي  ،و البحرين ليس مبعزل عن العامل  ،و هذا تربير
فأي احتياجات اجتماعية له و اجملتمع يرفض ليال و هنارا
واهي و ساقط ّ
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سياسة التجنيس الغادرة و السرية ،و االقتصاد يئن من وطأة اجملنسني  ،و
احلكام يتسولون و يتوسلون أنظمة اخلليج بالدعم املايل و املشاريعي  ،و
بسبب التجنيس تسري البلد و ما عليها على صفيح ساخن قابل لالنقالب
يف أي حلظة ،و مصري البحرين و هويتها و مستقبل أجياهلا و ثقافتها و
فأي احتياجات هذه؟ بل
تارخيها يف ضياع نتيجة للتجنيس اخلبيث ّ ،
أثبت التجنيس أن حكام البحرين يشذون عن كل العامل.
و يرى نظام القمع يف البحرين أ ّن جتنيس الكفاءات املنظورة لديه سوى
العربية أو األجنبية ال جيدي البلد لقلة أعداده و يق ّدر بألفني حالة كل عام
 ،و عائالهتم صغرية ال تتجاوز ثالثة أوالد يف الغالب  ،كما ال يشبع
هنمهم يف التجنيس االقرتاح اخلاص برتتيب أوضاع اجلنسية املزدوجة مع
قطر إذ أنه لن يضيف سوى بضعة آالف جنسية .كما يتحسر النظام بأن
حاالت التجنيس فرتة  6شهور من العام  2003مل تتجاوز  7300حالة
 ،فلن تكون قادرة يف تغيري دميوكرايف يتقدم إبادة مجاعية للسكان األصليني
الشيعة .و عليه فالبد من بديل آخر وهو جتنيس مزدوج لعشرين مليون
سين من دول اخلليج العربية.
كما يرى النظام يف البحرين أ ّن التجربة اإلسرائيلية يف التجنيس و اإلبادة
كانت ناجحة  ،بل ينظر إليها بإعجاب و انبهار  ،وهو يعتربها  -حسب
التقرير السري -عالية يف االعتبار و يستفيد من منهجها  ،و يتحدث
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التقرير عن (إسرائيل) عندما شعرت أن هجرة اليهود من الدول الغربية يف
تناقص مستمر نسبة الخنفاض مستوى املعيشة يف إسرائيل عن الدول
الغربية  ،توجهت حنو شرق أوروبا و استطاعت يف فرتة وجيزة ترتيب
جتنيس ما يزيد عن مليون مواطن من روسيا وحدها  ،و توجهت بعد ذلك
إىل أفريقيا فحصلت على ما يقارب  300ألف فالشا من السودان و
أثيوبيا  ،و حوايل  150ألف من جنوب أفريقيا  ،و تتوجه اآلن إىل اهلند
حيث اكتشفت وجود جمموعة يهودية هندية هناك!!! و على طريقة
(إسرائيل) يسري النظام يف البحرين.
و يرى النظام طبقا لتوصية عمالئه أ ّن جتنيس عشرة آالف شخص سين
سنويا ال يؤثر إطالقاً يف املعادلة السائدة حالياً يف غلبة نسبة الشيعة  ،و
أ ّن جتنيس عشرين ألف جمنس سين سنويا ينجح خطة التغيري الدميوكرايف
لصاحل السنة بعد هناية العام  ، 2016و عليه فإ ّن رفع حاالت التجنيس
إىل مخسني ألف جمنس سيحقق الغلبة و التغيري الدميوكرايف يف العام
 ، 2010و هذا هو اخليار االسرتاتيجي املعمول به حاليا  ،و هو ما
اعتربه التقرير اخليار األوحد.
و طبقا للتوصيات اليت يسري عليها النظام يف البحرين يف مرحلة زمنية هو
اآليت :
جتنيس  70ألف من سنة العراق  ،مخسني ألف من العراق و عشرين
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ألف من األردن.
جتنيس  45ألف ميين  ،من اليمن  30ألف  ،و  15ألف من دول
اخلليج األخرى.
جتنيس ثالثة آالف سوداين  ،من السودان ألف و من دول اخلليج
 1500و من مصر . 500
جتنيس خليجيني باجلنسية املزدوجة من السعودية  60ألف و من قطر 3
آالف  ،مع قابلية تنظري لتجنيس  20مليون خليجي باجلنسية البحرينية.
جتنيس ثالثني ألف آسيوي من بلوش و بنغال و غريهم.
جتنيس  15ألف من مواطين دول عربية و فئة البدون الذين يعيشون يف
اخلليج.
فسيكون اجملموع يف هذه املرحلة هو  226ألف جمنس.
كما و يستمر النظام بطريقة اخلداع و الغش بتنفيذ خطته و يقدم
موضوع التجنيس إعالميا طبقا لتقرير البندر ملستشار ختطيط اسرتاتيجي
سابق لشئون جملس الوزراء البحريين ،وأمني عام مركز اخلليج للتنمية
الدميقراطية بكذبتني كبريتني  :األوىل هي تقدمي املوضوع باعتباره جزء من
اسرتاتيجية احلفاظ على هوية البحرين يف وجه خمططات تستهدف توطني
الوافدين اآلسيويني يف اخلليج (العريب).
و هذا كذب فاحش و فاضح و ال أحد خيطط لتوطني اآلسيويني غري
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النظام نفسه كما سيأيت يف الكتاب  ،و هوية البلد تدمرت و تغريت
بالتجنيس.
و الثانية  :إظهار خطة التجنيس بطريقة منافقة و غادرة و تظهر خالف
ما تبطن من تغيري الرتكيبة السكانية و إبادة السكان األصليني  ،و إبراز أن
األمر يتعلق بإنعاش و تقوية اجملتمع البحريين و بتحقيق النمو االقتصادي و
حتفيز التفاعل االجتماعي  ،و اهلدف األساس للرتكيز على احلديث
املتدرج عن هذه األهداف هو رفع وترية استجابة الطائفة السنية و دعم
هذه اإلسرتاتيجية و تفعيل دورها على الساحة الوطنية من خالل التأكيد
على أهنا (أهل الثقة)  ،كما يف التقرير السري.
و هذا أيضا كذب فاحش إذ تسبب التجنيس فعال يف ضعف اجملتمع و
انقسامه و اخنفضت مستويات املعيشة  ،و مت الغدر باملواطنني البحرينيني
السنة أيضا .
قانون الجنسية البحريني :
القانون ال حيكم يف البحرين  ،بل ليس يف البحرين قانون و إمنا فيها آل
خليفة و هم نقيض القانون تقريبا  ،و هلذا ليس القانون هو الفاصل و
القاسم و احلاكم  ،و لذا سنأيت على القانون هنا لنرى أ ّن ال عالقة
للتجنيس به  ،ألنه أسفا و ندما واجهة و زينة خاصة يف قضايا التجنيس.
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فالقانون يف مادته( 6فقرة.1أ) ينص على أ ّن للحاكم إعطاء اجلنسية
لكل أجنيب كامل األهلية إذا طلبها و أقام بطريق مشروع يف البحرين مدة
مخس وعشرين سنة متتالية على األقل ،أو مخس عشرة سنة متتالية على
األقل إن كان عربيا على أن تبدأ هذه املدة بعد تاريخ العمل هبذا القانون.
بينما احلاكم يوزع اجلنسية كما توزع احللويات على األوالد ،دون النظر
إىل املدة ال يف العريب و ال األجنيب ،فغالبية الذين جنسوا مل حيققوا هذا
الشرط ،بل جنّس بعض منهم و هم يف بيوهتم اليت يف بلداهنم األصلية و
دون عناء السفر للبحرين.
و من شروط إعطاء اجلنسية يف القانون (فقرة .1.6ب) هي أ ّن يكون
طالبها حسن األخالق  ،و سرتى حسن األخالق يف باب ازدياد
معدالت اجلرمية يف البحرين يف هذا الكتاب ،بل جاء احلكم باألوباش و
هو يعلمهم  ،و أفراد خمابرات لدول أخرى يعرف مسعتهم السيئة و
فضائعهم  ،بل هو انتقاهم لوجود هذه الصفة السلبية فيهم ،استوردهم
بسوء أخالقهم و جبفاف طباعهم حىت يتمكن هبم قمع الشعب و تعذيبه
و إهانته.
و ميكن أن جينس احلاكم طبقا لفقرة اخلدمات اجلليلة العريب من هذه
اجملموعات اليت تقمع و تعذب الشعب ألهنا خدمات جليلة يف نظر
احلاكم ،و لشدما اختلف احلاكم و احملكوم يف التوصيف.
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و من الشروط يف القانون(فقرة.1.6ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة
كافية  ،و كثري من اجملنسني ال يعرفوهنا فضال عن املعرفة الكافية ،ال كتابة
و ال قراءة و ال نطقا  ،و ال عهد هلم هبا و ال طمع  ،سوى كانوا من
الشرق الباكستاين و البلوشي و البنغايل و اهلندي أو من الغرب الربيطاين و
األمريكي  ،أو من القارة األفريقية.
و منها أن يكون له عقار ثابت مسجل بامسه لدى دائرة الطابو حلكومة
البحرين(جهاز املساحة والتسجيل العقاري)  ،و هذا الشرط قد حيققه
احلكم فيوزع أراضي البحرين و عقاراهتا ملرتزقته  ،و يتجاوزه حيثما يشاء،
و غالب اجملنسني ال عقار هلم ابتداءً حني جتنيسهم.
و االلتزام هبذا الشرط جيعل احلصول على اجلنسية البحرينية مستحيلة إذ
أنه قانونا مينع األجنيب املقيم يف البحرين من امتالك ملك ثابت يف البحرين
سواء عن طريق الشراء أو اهلبة أو املبادلة أو بأية صفة أخرى طبقا لنص
الصادر يف
املادة الثانية من إعالن رقم 1372/46
(.1953/7/28صحيفة الوقت /دراسة قانونية /د .البحارنة).
و لكن األدهى و األمر يف عدم قانونية (القانون) الذي يعطي الصالحية
املطلقة للحاكم يف جتنيس من يرغب و مينع اجلنسية ممن يكره  ،دون
ضوابط أو رقابة تشريعية و دون رغبة شعبية  ،و مع االشكاالت الدستورية
 ،و هو االستبداد بعينه  ،و قد وضعه احلاكم ال الشعب و يطبقه احلاكم
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فرضا على الشعب  ،و احلال أ ّن السلطة التشريعية هي اليت هلا احلق يف
سن القانون و تعديله  ،ما نصت عليه املادة ( )2.6على  ( :بالرغم مما
ورد يف الفقرة السابقة [ أي شرعية اإلقامة و حسن اخللق و معرفة اللغة
العربية و متلك العقار ] من هذه املادة ميكن بأمر (عظمة) احلاكم منح
اجلنسية البحرينية ملن يأمر (عظمته) مبنحها له  ،وميكن بأمر (عظمة)
احلاكم منح اجلنسية البحرينية ألي عريب يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات
جليلة).
و كل املعذبني يف السجون و املعتقالت األجانب منهم و العرب من
أردنيني و غريهم مت جتنيسهم وفقا هلذه املادة الفوضى ظاهرا  ،أما باطنا
فال حاجة للحاكم يف أن يستند إىل مواد تتيح له إعطاء اجلنسية أو
سحبها  ،فالنظام يعتربه احلاكم املطلق و البلد مزرعته و كل ما عليها
قطعان ماشيته !!! .هذا وهم خطري .
و عمليا فال قيمة للفقرات السابقات (أ،ب،ج،د) من البند األول من
املادة السادسة وهي شرط اإلقامة و اخللق و العربية و العقار  ،إذ تنسفهم
هذه الفقرة نسفا كأهنم مل يكونوا يف القانون !!! فهل رأيت يف بالد العامل
الكبري منها و الصغري و املتقدم منها و النامي مستوى مثل هذا االحنطاط
اإلداري و القانون االستبدادي؟؟؟.
و من القانون (فقرة ( : )1 .8ميكن للحاكم سحب اجلنسية البحرينية
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من الشخص املتجنس إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال
كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية)  ،و قد أخذها كثريون باملعلومات
الكاذبة و التزوير و مثاله اليمين الذي سنأيت بذكره يف الكتاب و ذكرته
الصحافة البحرينية حيث أتى بأبناء غري أبنائه و ّزور أوراق و هويات و
جوازات سفر .
و من القانون (فقرة )2 .8و مرسوم بقانون  10لسنة  1981بتعديل
قانون اجلنسية البحرينية لعام  ( : 1963ميكن للحاكم سحب اجلنسية
البحرينية من الشخص إذا أدين يف البحرين خالل عشر سنوات من جتنسه
جبرمية متس شرفه أو أمانته  ،و تسحب اجلنسية البحرينية يف هذه احلالة من
الشخص املدان وحده)  .املواطن البحريين يرى و يسمع و يقرأ يف
الصحافة البحرينية عن سرقات و سطوات مسلحة و أسلحة خمزنة و قتل
و خيانات تصدر من اجملنسني  ،لكنه ال يسمع أو يقرأ سحب جلنسية ملن
قاموا بتلك األعمال  ،و ذهب جمنس إىل ( إسرائيل) يلعب معهم الرياضة
موخبا بعقوبة !! .و كفى
و رجع منها ساملا غامنا ال فاقدا جلنسية و ال خ
اجملنسون آل خليفة التطبيع علنا .
و من القانون (فقرة  )10إسقاط اجلنسية البحرينية ملن دخل اخلدمة
العسكرية إلحدى الدول األجنبية وبقى فيها بالرغم من األمر الذي يصدر
له من حكومة البحرين برتكها ،أو إذا ساعد أو اخنرط يف خدمة دولة
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معادية ،أو إذا تسبب يف األضرار بأمن الدولة .
الضارين بأمن اجملتمع و الدولة و الذي تنشر
و ما أكثر اجملنسني ّ
صحافتها بني حني و آخر أخبارا حول اشرتاكهم فيما تسميه هي
خليات أو عمليات (إرهابية) كما يف معسكر عريفجان يف الكويت و ما
مسي باملخطط اإلرهايب للقيام بأعمال إرهابية يف البحرين و دول اخلليج ،
و بعضهم خيدم العسكرية يف بلده األصل.
تجنيس المرتزقة في الجيش و الشرطة :
تطبيقا لتوصيات فإ ّن املواقع العسكرية من جيش و شرطة و حرس جيب
أن ختلو من الشيعة  ،و ضرورة االستمرار يف التجنيس من أجل تغيري
الرتكيبة السكانية أوال وصوال لإلبادة آخرا مطبقة بشكل صارم يف تلك
املواقع.
وحسب بنود دستور  1973ودستور  2002غري الشرعي ( املادة
 30فقرة (ب) فإ ّن الدولة وحدها اليت تنشىء قوة الدفاع واحلرس الوطين
واألمن العام وال يويل غري املواطنني هذه املهام إال يف حالة الضرورة
القصوى وبالكيفية اليت ينظمها القانون  ،إال أ ّن هذا كالم على ورق فقط
للخداع ،أل ّن األجانب يشكلون النسبة األكرب من هذه القوات و تتوزع
جنسياهتم فمنهم السوريون واليمنيون و األردنيون و السودانيون من العرب
يف حني يشكل البلوش العنصر غري العريب.
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جل قوات األمن من األجانب
و وجود املواطن يف قطاع األمن نادر ،و ّ
من اهلنود والبلوش واليمنيني و السوريني.
و كذلك احلال يف قوات احلرس الوطين و التسمية األصح احلرس غري
الوطين الذي يتكون من باكستانيني و مغاربة و غريهم.
و عندما تتحدث السلطة عن املواطنني يف القوات العسكرية من جيش
و شرطة و حرس وطين فإمنا تتحدث عن نسب مواطنني جمنسني ،و هبذا
املعىن فإ ّن كل القوات تتشكل من مواطنني فقط أل ّن احلكم جنّسهم
مجيعا ،و مبا أ ّن جتنيسهم غري قانوين فاحلقيقة أ ّن كل هذه القوات إال ما
أي فرد ينظم
ندر قوات مرتزقة  ،وفقا لتصنيف األمم املتحدة اليت تعترب أ ّن ّ
إىل جيش غري جيش دولته للعمل فيه فهو مرتزق !!.
إ ّن اعتماد احلكم يف البحرين على املرتزق األجنيب قدمي قدم احتالل
القبيلة لألرض  ،و ابتداء باجملموعات الغازية اليت حتالفت مع آل خليفة ،
و مرورا باحلرس اخلاص  ،فالعنصر األجنيب هو ركن القوى العسكرية يف
بلد يعاين من فقدان الثقة املتبادلة بني احلكم و أطياف املواطنني مجيعا.
لعل البداية كانت يف عام  1924حيث مت جتنيد فيلق مؤلف من مئة
عنصر بلوشي جلبوا من مسقط و وضعوا حتت قيادة ضابط بريطاين ،و
بعد تكرار حوادث الشغب من البلوش حلت احلكومة الفيلق و أعادت
أفراده إىل مسقط ،واستعاضت عنهم بقوة جديدة مؤلفة من  54بنجابيا
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من قوات اجليش اهلندي ،ولكنهم ال يتكلمون العربية مما جعلهم يفشلون
يف فرض هيبة القانون.
و بعد تأسيس قوة الشرطة يف عام  1932استمرت السلطة متارس
سياسة جتنيد األقليات يف قوة البوليس ،فأعطت األفضلية يف الثالثينات
واألربعينات لذوي األصول األفريقية .وكان البحرينيون يشكلون حوايل
 %20من جمموع القوة اليت كان يبلغ عددها آنذاك حوايل ألف رجل ،و
الباقي من البلوش واليمنيني والعمانيني والباكستانيني والعراقيني وغريهم.
وبدأت هذه النسبة تتغري بعد االستقالل الشكلي لصاحل رعايا البحرين و
أظهر املسح أن معظم البحرينيني الذين دخلوا قوة الشرطة ينتمون إىل
العائالت السنية العربية األصل.
و يف اخلمسينات نبه التحرك الشعيب احلكومة إىل عجز قوى األمن عن
القيام مبهامها ،فتشكلت يف عام  1955قوة خاصة مستقلة متاما عن
شرطة األمن الداخلي  ،امسها فرقة الشغب ،اليت يتألف أفرادها من حلفاء
آل خليفة القبليني من شبه اجلزيرة العربية  ،و تألفت هذه القوة من حوايل
 200عنصر ،واشتهرت بقسوهتا يف مواجهة أعمال (الشغب) إذ أهنا ال
تنتمي اجتماعيا إىل أية جمموعة من اجملموعات اليت تعيش يف البحرين .وقد
مت تطوير هذه القوة وحتويلها إىل احلرس الوطين بقيادة حممد بن عيسى
شقيق احلاكم محد.
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و مت التواصل يف االعتماد على املرتزق األجنيب ال سيما يف العقود الثالثة
من القرن املاضي  ،أما يف العقد احلايل فإ ّن نسبة االعتماد ازدادت بشكل
متضاعف ،و بتجنيس عشرات اآلالف و ضخهم يف املؤسسات
العسكرية.
وحسب شهادات أفراد يف قوة دفاع البحرين فقد شهد اجليش البحريين
ختلخال يف جسده بعد إعطاء اجلنسية لألجانب املرتزقة الذين أصبحوا
يعاملون البحرينيني معاملة قاسية و ترأسوهم ،واألجانب اجملنسون مفضلون
حيث حيصلون على بيوت إسكانية خاصة هبم وعالوات زيادة على
رواتبهم أعلى من البحرينيني.
كما أدى ذلك إىل تذمر يف صفوف قوة الدفاع و أنباء عن حاالت
هروب و استقاالت يف انتظار احملاكمات العسكرية.
و يتم التجاوز عن شروط الوظيفة الرئيسية للعاملني األجانب و املرتزقة
يف السلك العسكري البحريين ،كما الحظ املواطنون ذلك بوضوح
باملشاهدة و الصور ،و حىت إذا كان ال يفي بالشرط بعد الفحص الطيب
من مرض سفلس أو غريه يوصى باملعاجلة و الرجوع ثانية لقبوله ،و يقوم
املوظفون يف املؤسسة العسكرية باالتصال مبريض السفلس لالطمئنان عليه.
و أصبح املرتزقة يتوارثون الوظائف العسكرية يف البلد و املواطن يعاين من
البطالة  ،كما يف الوثيقة التالية.
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و احلالة الطبيعية هي أ ّن دول العامل حتذر من إحالل األجنيب يف املواقع
العسكرية بل حىت املعاهد و املدارس اليت تؤدي إىل الوظائف غري املدنية
تشرتط املواطنة  ،و كمثال فإ ّن تعديل القانون املصري اشرتط لاللتحاق
مبعاهد أمناء و مندويب الشرطة بوزارة الداخلية أن يكون املتقدم مصري
اجلنسية من أبوين يتمتعان هبذه اجلنسية عن غري طريق التجنس ،و هذا
أقره الربملان املصري لقوانني
التعديل متشياً مع التعديل التشريعي الذي ّ
الكليات العسكرية وكليات الشرطة( .صحيفة الشرق األوسط/
عدد/ 9381تاريخ 2004/8/4م).
تجنيس اليمنيين :
منذ ما يقارب  40عاما و احلكم يف البحرين جينّس اليمنيني  ،و
يضعهم يف وظائف دونية يف وزارة الداخلية ،و يف العقد األخري ازدادت
معدالت جتنيسهم  ،كما مت تلميعه يف الصحافة البحرينية الرمسية و شبه
الرمسية بأوامر سلطوية و بأقالم مأجورة غري ناظرة إىل املصلحة الوطنية  ،و
ذكر تقرير البندر ملستشار ختطيط اسرتاتيجي سابق لشئون جملس الوزراء
البحريين الصادر يف  2006أ ّن خطط احلكم طبقا للتوصيات تعترب
اليمنيني املصدر الثالث بعد العراقيني و السودانيني من مصادر و وقود
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التجنيس .و ذكر أ ّن اليمن جتاوز عدد سكاهنا  21مليوناً  ،و أ ّن ارتفاع
نسبة التعليم و اخنفاض مستوى املعيشة جعل اهلجرة خيار أساسيا ملعظم
الشباب اليمين  ،و مازالت البحرين بالنسبة هلم مكان جاذب خاصة يف
ظروف التشدد السعودي حنو قبول دخوهلم للمملكة.
و قدمت أعداد هائلة من اليمنيني دفعة واحدة يف سنة  2001إىل
البحرين عرب املطار و اجلسر الرابط بني السعودية و البحرين مصطحبني
معهم عدداً هائالً من اجلوازات وصور اإلقامة ألقارهبم وأصحاهبم ،و
اعرتفت السلطات بتجنيس اليمنيني يف البحرين.
و يف لقاء مع وزير شئون املغرتبني اليمين مع جريدة الوسط البحرينية
بتاريخ  2005/7/2ذكر أن معظم اليمنيني يف البحرين حيملون اجلنسية
البحرينية  ،و أهنم حيظون برعاية كرمية ومتميزة من القيادة السياسية و من
حاكم البحرين  ،و ال يعانون من أيّة مشكلة يف أعماهلم ،وغالبيتهم
يتمركزون يف جمال القوات املسلحة ،و أوضاعهم مستقرة متاما  ،على
خالف بقية اليمنيني املغرتبني يف دول العامل.
و ذكر مصدر شعيب حبريين أ ّن بعض اليمنيني حصلوا على اجلنسية
البحرينية دون أن تطأ أقدامهم أرض البحرين للحظة واحدة  ،و دون أن
ميتلكوا أيّة ثقافة عن اإلنسان و األرض يف البحرين  ،بل مت إرسال جوازات
السفر هلم و هم يف اليمن  ،و قيل هلم من أراد وظيفة حكومية و بيتا و
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جواز سفر فليتقدم  ،و ما كانوا ليصدقون إال بعد أن أرسلوا كبريا من
القبيلة فرجع إليهم باخلرب اليقني  ،و أ ّن هناك حكم أمحق جينّس األجانب
و يعادي املواطنني  ،و طبقا للمصدر الذي قابل أحدهم و أوصله من
مطار البحرين حىت (السعودية) حيث يعمل منذ زمن دون جنسيتها و
هذه هي املرة األوىل له يف أرض البحرين أ ّن ما يقارب من ثالمثائة شخص
من القبيلة و أقرباء منها حصلوا على اجلواز البحريين هبذه الطريقة  ،و ذكر
له شخصا جاء إىل البحرين و عمل يف وزارة أمنية مث حصل على التقاعد
فأجر بيته يف البحرين و عاد لليمن !!! .أما اليماين مصدر اخلرب فإنه
ّ
يعمل بالسعودية و جواز سفره البحريين للتنقل و لالستعمال وقت
احلاجة!!.
و يوجد بني البلدين ( جلنة اقتصادية ) مشرتكة منذ سنة  ، 2002أما
أعدادهم فقد ذكر القائم بأعمال السفارة اليمنية يف البحرين القرمشي يف
مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون اليمين أن عدد اليمنيني سنة  2002هو
 10000ميين غالبيتهم استلموا اجلنسية البحرينية  ،بينما قدرت جريدة
الوسط البحرينية عددهم بستة آالف إىل مثانية!!!( .الوسط /العدد 115
تاريخ . )2002/12/30
تجنيس األردنيين :
استورد احلكم يف البحرين شرائح املرتزقة األردنيني يف العقود األخرية من
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األلفية السابقة  ،و أوطنهم و جنّسهم  ،و وفّر هلم وظائف شىت يف وزاريت
الداخلية و الدفاع  ،و املخابرات و األمن  ،يعمل بعضهم معذبني و
يشارك بعضهم يف اهلجوم على بيوت اآلمنني بعد منتصف الليل
لالعتقاالت  ،و توسع استريادهم يف األلفية اجلديدة ابتداء من سنة
 ، 2000و هم عنصر بارز من عناصر اإلبادة للشعب البحريين يف
جنبتها اإلعالمية  ،فاستوردت السلطات كميات بشرية منهم للصحافة و
تبييض وجه النظام  ،و آخرين يف الوزارات و الدوائر الرمسية  ،و عمال  ،و
أطباء و أساتذة جامعات ،لكن الثقل األكرب هلم هو يف املواقع العسكرية
اليت تشارك يف قمع املواطن البحريين.
و من أولئك املرتزقة عيسى عواد طالق اجملايل  ،و هو مرتزق أردين
متجنس باجلنسية البحرينية  ،و يعمل يف مكتب التحقيقات اجلنائية  ،و
له نصيب يف استالل االعرتافات من املعتقلني و نشطاء اللجان الشعبية ،
اشتهر باستعماله للغة السب والشتم والكالم البذيء مع املعتقلني
بالتعرض لشرف أمهاهتم وأخواهتم وزوجاهتم إضافة للسخرية واالستهزاء
املتكرر مبعتقداهتم الدينية  ،أوعز و شهد تعذيب العديد من النشطاء
ومدافعني عن حقوق اإلنسان ،وال زال ميارس نفس الدور يف مكتب
التحقيقات اجلنائية.
و ذكر تقرير مركز اخلليج للتنمية الدميقراطية جمموعة استخباراتية أردنية
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وظيفتها مجع و حتليل املعلومات عن نشاط احلركة السياسية برتكيز خاص
عن املنظمات الشيعية و هم املقدم عمر الرداد و املقدم عديل اسحاقات و
املقدم حسني السرحان و الرائد سامي املدان ،و ذكر التقرير تفاصيل تتعلق
هبذه اجملموعة.
و العالقات األردنية البحرينية قدمية فاالثنان لديهما صفات سلبية و
قمعية مشرتكة و بينهما تعاون عسكري و جلنة تسمى اللجنة البحرينية
عمان سنة
األردنية املشرتكة للتعاون العسكري  ،اجتمعت ألول مرة يف ّ
 ، 2003و يف لقاء بني احلاكم األردين عبد اهلل الثاين و (رئيس أركان
اجليش البحريين) راشد بن عبد اهلل تباحثوا يف العالقات الثنائية بني البلدين
و التعاون بني القوات املسلحة يف البلدين خصوصا يف جمال ( تبادل
اخلربات املشرتكة)  ،و مع رئيس هيئة األركان األردنية تباحثوا يف سبل
تعزيز العالقات وتطويرها يف اجملاالت العسكرية املختلفة(.الشرق األوسط
 ،2003/6/10الوسط البحرينية.)2003-6-10/
كان االجتماع بعد غزو العراق خبمسني يوما تقريبا و هذه األلقاب
العسكرية تذكرنا بضباط اجليش العراقي و هتديدهم و وعيدهم للقوات
األجنبية الغازية ملدة أشهر و من ورائهم فرق و جماميع هتتف بالروح بالدم
لرئيسها الدكتاتور  ،و مل يأت الفداء حىت إذا وصل العدو أسوار بغداد
تالشت تلك القيادات و جلأت كالفئران إىل جحور أخرجت منها بالقوة
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و مل يرها الشعب العراقي إال يف أقفاص االهتام و جبرجرة احملاكم.
و يف نفس اليوم سافر وفد عسكري يرأسه رئيس احلرس الوطين حممد بن
عيسى آل خليفة إىل باكستان لتتناول املباحثات شىت اجملاالت وامليادين
السيما اجملاالت العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها  ،و أشاد آل خليفة مبا
يقدمه أفراد اجلالية الباكستانية يف (مملكة) البحرين من (خدمات) يف
خمتلف امليادين ،كما أشاد بالتقدم املضطرد الذى تشهده باكستان!!!
(بنا/تاريخ2003/6/10م).
أما (اخلدمات اجلليلة) فهي قمع املواطن البحريين و تعذيبه  ،لكننا ال
نعلم ما هو هذا التقدم املضطرد فأكثر الذي ينتشر من أخبار باكستان
هو املفخخات اليت تقطّع أشالء األبرياء!!!.
و يف مقال لصحيفة منرب الرأي األردنية ليوم  2009/9/12ذكرت أ ّن
اجلالية األردنية حتظى مبعاملة ممتازة  ،و أ ّن اجلنسية متاحة هلا  ،و هم
حيتلون مواقع متقدمة يف الدولة يف البحرين  ،و قد عني الرئيس التنفيذي
لشركة طريان اخلليج أردين اجلنسية و هو سامر اجملايل.
أما املواطنون البحرينيون و مسؤولون كبار يف الدولة فيقولون أ ّن رؤوس يف
سراقا و لصوصا يقتسمون
الدولة البحرينية تضع على رئاسة هذه الشركة ّ
معهم غنائم أرباح شركة طريان اخلليج منذ أن كانت مشرتكة بني دول
اخلليج األربع وهي عمان و اإلمارات و قطر و البحرين  ،و هي و إن
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كانت شركة راحبة أرباحا كبرية يف الواقع و لكن آل خليفة خيرجوهنا خاسرة
يف كل عام بعد اقتسام الغنائم و األرباح مع مسؤوليها ،و كانوا اسرتاليني
مث استبدلوا  ،و خرجت الدول الثالث من الشركة و عملوا هلم شركات
طريان خاصة باسم دوهلم  ،و بقت البحرين تسرق من شعبها بعد أن
كانت السرقة منه و من دول اخلليج الثالث األخرى ،و املراقبون
اخلليجيون يعرفون ذلك جيدا.
و يرأس رجل أعمال أردين جملس إدارة شركة بنيان انرتنشونال  ،الذي
مدح يف البحرين كوهنا تتمتع بفرصة املساواة بني املواطنني واملقيمني يف
البحرين  ،و قد انتقل هذا من اإلمارات ذلك أن دول اخلليج األخرى هلا
غرية و كرامة و ال تبيع و تشرتي جنسيتها كبيع و شراء البطيخ كما يفعل
حكام البحرين.
إ ّن التنسيق األردين البحريين مثري لبلدان أخرى يف اخلليج  ،و ال زال
الكويتيون يذكرون احلكم األردين و مرتزقته و دعمه لطاغية العراق صدام
يف غزو الكويت  ،مع كل ما قدم الكويت لألردن و األردنيني من مشاريع
و منح و أموال و فرص عمل إال أ ّن اجلزاء كان نكرانا و جحودا ،و طبقا
ملعلومات كويتية برملانية فإ ّن املخابرات األردنية بقيادة األسرة احلاكمة
دخلت الكويت يف غزو اجليش العراقي للكويت يف  1990/8/2لتبيّض
وجه النظام العراقي وحماولة ترتيب حكومة وطنية عميلة داخل الكويت  ،و
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أ ّن أسلحة أردنية ضبطت داخل الكويت خالل فرتة االحتالل ،و أ ّن
فلسطينيني وأردنيني سامهوا بشكل مباشر يف تسهيل مهمة االحتالل
ملعرفتهم الدقيقة بشوارع الكويت وضواحيها ومعرفتهم بالقيادات العسكرية
الكويتية وحماولة االستدالل عليهم  ،و معرفتهم باملواقع النفطية احلساسة
واإلسرتاتيجية يف الكويت  ،كما أهنم قاموا بأكرب من ذلك عندما شغلوا
رد
هذه املؤسسات حبكم خربهتم وعملهم داخل هذه املؤسسات  ،و ّ
نائب كوييت على مقولة نائب أردين قوله  ( :إن نفط العرب للعرب وان
نفط اخلليج جيب أن ينعم به األردن) بكالم قاسي.
و ارتفعت منابر مساجد أردنية ضد الكويت و الدعاء بـ (اللهم ال
تطفئ نريان آبارهم)  ،وخرجت املظاهرات يف حمافظات األردن مردده
(بالكيماوي يا صدام من الكويت للدمام)  ،و كأّمنا الكويت هي املعتدية
و الغازية ال الطاغية صدام  ،فلما اهنزم الطاغية و خرج من الكويت قلب
األردنيون حيّلهم .
ال نذكر هذا احلجاج هنا إلثارة قضايا تارخيية يف أمتنا  ،نريد هلا حنن أن
تُنسى  ،و لكن ال نريد أن ننسى دروسها  ،ذكرها إمنا للتذكري بأ ّن احلكم
األردين و عمالئه كان هلم دور سليب ميكن تكراره ،و نكران مجيل و غدر،
و الوقوف مع الظاملني و املعتدين ضد املساملني  ،و كل ذلك صدر من
أفراد و مؤسسات مدنية أو واجهتها كذلك  ،فكيف ميكن أن يطمئن
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احلكم يف البحرين بقوات مسلحة أردنية على أراضيه مث يعطيها كل
التسهيالت و املناصب و السالح و اإلعالم  ،و إ ّن ما حصل و فعله
األردن الرمسي و جالوزته و عناصره يف الكويت قابل للحصول يف البحرين
يف زمن حرج من التاريخ  ،و هذا الذي يندهش منه الكويتيون حينما
يعلمونه!!!.
أما الدرس الذي جيب أن يتعلمه العرب يف خمتلف مواقعهم الشعبية و
الرمسية  ،و كل فئاهتم االجتماعية  ،بتعدد آرائهم و أفكارهم هو أ ّن ال
حياة يف هذه املنطقة العربية سعيدة و كرمية  ،و ال مستقبل هلم و رغد
عيش مع فقدان احلرية و الدميقراطية و العدالة و احلقوق  ،هذا درس سهل
الفهم و لكنه صعب التطبيق و التجسيد.
و لألردن تاريخ من العمالة و العالقات مع األمريكيني و خمابراهتم
لدرجة أ ّن احلاكم السابق ( امللك حسني بن طالل) كان عميال
للمخابرات املركزية األمريكية ،و باسم نو بيف  ،منذ أن كان يف احلادية و
العشرين من عمره غري الشريف و ملدة عشرين سنة  ،أي من عام1957
وحىت عام  ، 1977بوظيفة جاسوس مقابل مليون دوالر شهريا  ،و مل
يكن املبلغ له عالقة باملساعدات العسكرية االقتصادية لألردن ،وكان
(امللك) يقدم معلومات هامة وخطرية للمخابرات املركزية.
و قد نشرت القصة صحيفة ( واشنطن بوست) يف عددها الصادر
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 ، 1977/2/18اليت ذكرت أ ّن هذا املبلغ هو الذي وفر للملك حياة
البذخ اليت عرف هبا حبيث أصبح ( بالي بوي برنس)  ،و أ ّن املخابرات
أحاطت امللك مبرافقات مجيالت  ،و عاد رئيس التحرير و الصحفي
الشهري بن براديل بنشرها يف مذكراته اليت صدرت مؤخرا يف أمريكا بعنوان
(كود اليف) ،و مل يعد هذا خربا سريا و قد ذكره برنامج لفضائية اجلزيرة
القطرية (مع هيكل).
و يف تفاصيل اخلرب فضائح ال نأيت عليها فهي و إن كانت مهمة جدا
للقارئ العريب إال أهنا خارجة عن موضوع كتابنا  ،و أمنا ذكرنا هذا
لتوضيح الصورة للرأي العام البحريين عن الذين يتعامل النظام معهم فهم
يف احلقيقة (باعة وطن)  ،فـ (امللك) أوصل لإلسرائيليني حتذيره من اهلجوم
املصري السوري  ،و مل يدخل احلرب يف حزيران  67و إمنا انسحب وسلم
الضفة إلسرائيل و كان عدد القتلى من اجليش األردين  16جنديا و
خسر نصف اململكة !!! .فهو عميل خارق  ،ملك و جاسوس  ،يقبل
فتات املال ليخسر نصف مملكته !!!.
هؤالء يضحكون على الشعوب املسكينة و يسخرون  ،و يضخون فيها
ثقافة أ ّن احلاكم ويل األمر و إن كان فاسقا و فاجرا و شاربا للخمور و
قاتال لألنفس احملرمة  ،و هذه األيام بعد التحالف العريب اإلسرائيلي
أصبحوا من دعاة احلماية للدين و هم الفسقة العهرة الفجرة  ،و التحذير
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من ( اهلالل الشيعي)  ،يف الوقت الذي يتآمرون على الشعوب  ،و
يضعون خمابراهتم يف خدمة األمريكيني  ،و تفجري عناصر املخابرات
األمريكية قرب مدينة خوست بأفغانستان يوم  2009/12/30عن طريق
أحد العناصر الذي جندهتا املخابرات األردنية لألمريكيني دليل التعامل
كما هو دليل السخرية من الشعوب  ،و كانت مهمة مهام أبو مالل
البلوي حماولة اخرتاق القاعدة وطالبان  ،و إذا به يفجر عناصر
االستخبارات األمريكية بعملية نوعية.
ذهب حسني بن طالل إىل ربه مثقال بذنوب حبق نفسه و وطنه ودينه و
أمته و لكن كم مسرت بيف يف أوطاننا يعبثون؟ و كم هم يف حكام
البحرين و حاشيتهم ممن يتآمرون ؟
و الشعب األردين مسكني و مستضعف و هو ضحية للجالد و الطاغية
 ،شرفائه مغيبون و حماصرون  ،و عامة الناس ال يعلمون ماذا جيري يف
بلدهم و البحرين  ،و يف أي موقع يقفون ،و حينما نشر يف الصحافة
الكويتية و اخلليجية عن اإلمساك مبجموعة مسيت بـ (خلية عريفجان) ،
قرأنا التعليقات و ردود الفعل األردنية يوم  2009/8/13على اخلرب يف
صحيفة السوسنة  ،و شعارها حرة مستقلة  ،و هذه التعليقات ال متثل كل
األردنيني قطعا و لكنها متثل شرحية من األردنيني من الطبقة املتوسطة فما
فوق و هم رواد االنرتنت ،و هي تعليقات عشوائية على خرب يهم املواطن
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األردين عامة  ،و املغرتب األردين خاصة  ،و الحظت يف التعليقات
األردنية على اخلرب عنوان التربئ من األردين فهو حبريين جمرم و ليس أردنيا
مادام ختلى عن جنسيته ،و بنظرة معيبة لألردين الذي يتخلى عن جنسيته
و انتمائه ،و أنكر البعض أن يتجنس األردين باجلنسية البحرينية فذلك
مثل الذين يستبدلون الذي هو خري بالذي هو أدىن  ،و الدين و الرخيص
يف نظرهم هي اجلنسية البحرينية و (البحرين)  ،و قال آخر أ ّن األردين
األصيل هو الذي يعيش يف بلده جبنسيته األردنية ،و إال ال نريد أردين
حيمل جنسية أخرى يبيعنا وطنية ،وكثرت هذه الفئة يف األردن و ضاعت
اهلوية األردنية .و قال آخر إ ّن هذا ليس أردنيا و أ ّن األردين ال يتخلى
عن جنسيته حىت لو مات من اجلوع ،و قال آخر  :ليس من شيم
األردنيني أن يفعلوا شيئا كهذا  ،يعين التخريب و اللعب بأمن الكويت!!!.
هذه مناذج و عيّنات شبه عشوائية علقت بصورة عفوية و بالتايل فإ ّن
نسبة الصدق فيها قد تكون مقبولة ،و هبا روح الوطنية و هذا جيد ليته
يكون يف املرتزقة الذين جينّسون يف البحرين أيضا ،و لكين توقفت قليال
حينما رأيت هذه التعليقات فهؤالء و غريهم جيهلون اجلغرافيا و التاريخ و
احلاضر األردين  ،جيهلون اجلغرافيا ألنه مل يكن يوما دولة هبذا االسم حىت
قسم املنطقة و اقتطع أرضا شرقا و غربا و مسّاها
جاء احملتل الربيطاين و ّ
األردن نسبة إىل هنر األردن الذي مير على احلدود الغربية.
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و جيهلون التاريخ و منه أ ّن عائلة اهلامشيني ليست من األردن و أمنا
أصلها من مكة و جئ هبا للعراق و األردن بتفاصيل موجودة يف كتب
التاريخ احلديث ،و ليس هلم حق يف حكم هذه األرض .
و جيهلون احلاضر املتمثل مبواطنيهم حيث يستنكرون أن يتجنس أحدهم
جبنسية غري أردنية أو يرتكب جرما و كأّمنا احملاكم األردنية مقفلة إال من
الفلسطينيني و املقيمني غري األردنيني يف األردن  ،ال يعلمون أ ّن حلوم و
أجساد البحرينيني واقعة حتت أقدام املعذبني األردنيني  ،و أ ّن لوائح اجلرائم
ضد اإلنسانية تذكرهم واحدا واحد باالسم و اللقب ،و أ ّن املرتزقة
األردنيني يعملون كمرتزقة للنظام البحريين وظيفتهم ضربه بالرصاص و
املطاطي و مسيل الدموع و اعتقاله و إهانته و تعذيبه!!! ال يعلمون كل
ذلك و حنن يف عصر املعلومة املتنقلة للعامل بأسره يف حلظة وقوعها !!.
تجنيس السوريين البدو :
ال جيد حاكم البحرين و نظامه يف السوريني احلضر بغيته فهو يبحث و
يستورد البدو و سكان البوادي السورية و يوطنهم و جينّسهم ،ألهنم هم
وحدهم من يليب طموحه بقمع الشعب البحريين ،و يفتح هلم مدارس
خاصة يف الزالق وسافرة ومدينة محد  ،و يوظفهم يف أكثر األماكن
حساسية  ،فهم يف وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و قوات الشغب  ،و
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يوكل هلم املشاركة يف قمع انتفاضة الشعب البحريين .1999 -1993
و نقال عن مواطن سوري يعمل سائقا لسيارة أجرة فإ ّن سفارة البحرين
يف سوريا طلبت توظيف سوريني يف اجليش ومنحهم اجلنسية ضمن شروط
منها إكمال سن اخلامسة و العشرين و متيّز املتقدم بقوة البنية اجلسدية و
لديه استعداد للتضحية!!! .و من مميزات الوظيفة إعطاء اجلنسية البحرينية
و السكن و الراحة يف البحرين طبقا للمصدر  ،و يأسف املصدر السوري
أنه مل يوفق لشرط السن فهو أقل من  25سنة  ،ال عليك يا سائق األجرة
فإ ّن مهمة االرتزاق سيتكفلها غريك و سيلطخ هبا شرفه و ذمته  ،و أما
أنت فامحد اهلل و اشكره على عدم صريورتك مرتزق تقتل البحرينيني بدم
ِ
بارد  ،و متثل باآلية الكرمية ( خو خع خسى أخن ُحتبُّواْ خشْيئًا خوُه خو خشٌّر ل ُك ْم خواللهُ
يخـ ْعلخ ُم خوأخنتُ ْم الخ تخـ ْعلخ ُمو خن ) سورة البقرة ، 216/و هلل احلمد.
تجنيس الفلسطينيين :
جنّست السلطات يف البحرين الفلسطينيني املقيمني على أراضيها و قيل
أ ّن جتنيسهم يف البحرين مت بتوافق رمسي حبريين إسرائيلي و بصفقة أبرمها
النظام مع املسؤلني ( اإلسرائيليني ) يتم مبوجبها جتنيس عدد من
الفلسطينيني وتذويبهم يف البحرين ودول املنطقة ،و منع من التجنيس عائلة
فلسطينية واحدة مقيمة يف البحرين منذ ما يقارب  40سنة بسبب حتوهلا
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من املذهب السين إىل املذهب الشيعي علنا (.كتاب التجنيس و التغيري
الدميوغرايف يف البحرين /عبد اهلل مؤمن).
و جتنيس أو توطني الفلسطينيني خيالف توصيات و توجيهات جامعة
الدول العربية منعا لذوبان اهلوية الفلسطينية وحفاظا على حقوقهم يف
العودة إىل أراضيهم احملتلة  ،و لكن جتنيسهم موافق لرؤى الدولة الصهيونية
و إمالءات الراعي األمريكي !.
تجنيس السعوديين :
مت جتنيس عشرات اآلالف من السعوديني  ،و األعداد يف تزايد مستمر
و هم يف بلدهم و باجراءات ميسرة جدا حيث متأل البيانات لدى عمدة
الدواسر عيسى بن علي و ينتظر املتقدم أسابيع قليلة حىت تأتيه و عائلته
اجلوازات البحرينية  ،و هذه األقوال موثقة بالصوت و الصورة و الفيديو و
لعدة أشخاص ممن حصلوا اجلنسية و البيوت و الحقا صوتوا يف
االنتخابات يف مركز انتخايب عام على جسر السعودية البحرين ،و عرضت
ندوة التجنيس يف  2003فيلما وثائقيا عن جتنيس أبناء الدواسر يف اجلزيرة
العربية  ،و كان احلكم يكذب و خيفي جتنيسهم قبل عرض الفيلم  .و
عني شخصا من قبيلة الدواسر و
ذكرت مصادر أ ّن رئيس الوزراء البحريين ّ
لعله هو عيسى بن علي نفسه ليكون مسؤوال عن جتنيس ما يستطيع من
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أبناء القبيلة ،و ذلك ضمن مشروع اإلبادة للسكان األصليني للبحرين.
و يسجل اجملنسون عنوانا ومهيا داخل البحرين أو يف جزيرة حوار زمن
النزاع البارد بني البحرين و قطر  ،و قبل أن حتكم احملكمة الدولية يف
الهاي مبلكيتها للبحرين ،و توفر هلم كافة التسهيالت اليت حيرم منها
املواطنون.
و الدواسر قبيلة عربية تقطن اجلزيرة العربية ،يف وادي مسي بامسهم  ،أي
وادي الدواسر ،و النسبة إىل قبيلة الدواسر هي الدوسري ، ،جاء بعضهم
إىل البحرين يف القرن التاسع عشر ،واستقروا مبنطقة البديع .وعندما
أدخلت اإلصالحات اإلدارية على يدي امليجور ديلي يف  1923عارضوا
تلك اإلصالحات اليت أبعد مبوجبها احلاكم عيسى بن علي عن احلكم
وعني مكانه جنله الشيخ محد ،و من ضمن تلك اإلصالحات املساواة بني
ّ
املواطنني أمام القانون  ،و تشكيل جهاز شرطة مركزي  ،و إلغاء توزيع
البالد إىل مناطق يسيطر على كل منها أحد أفراد عائلة آل خليفة
فاعرتض الدواسر على ذلك وهددوا باالنسحاب من البحرين.
و ملا مل يستجب امليجور ديلي لطلبهم املتمثل أساسا بإعادة عيسى بن
علي إىل احلكم والتخلي عن اإلجراءات األخرى اليت تساوي بينهم وبني
أغلبية املواطنني ،انسحب اغلبهم إىل اجلزيرة العربية يف  ، 1924ولكنهم
عادوا بعد ثالث سنوات وأعيدت هلم منازهلم وسفنهم اليت صودرت منهم
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بقرار من امليجور ديلي.
و بقت قبيلة الدواسر يف واديهم من أرض اجلزيرة العربية مهملني و ال
شأ ّن هلم بالبحرين و حينما أراد احلكم استغالهلم ذهب باحثا عنهم و
وّكل من جينسهم و هم يف بلدهم.
و يف مقابالت فيديو حتدث الدواسر عن كيفية جتنيسهم بصراحة تامة
يصورهم  ،بطريقة نوعية
ظنا منهم أ ّن التلفزيون البحريين الرمسي هو من ّ
حتسب للمعارضة اليت أحرجت بل فضحت احلكم لو كان لديه شعور و
ذمة  ،حتدثوا فقالوا بأن تقدمي طلبات اجلنسية تتم عن طريق عمدة
الدواسر علي بن عيسى  ،يف مكتبه بعمارة املليحي يف الدور الثالث ،و
قال أحدهم  :أخذت أوراقي و اثباتايت السعودية و رحت قدمت عنده،
خالل ستة شهور طلع اجلواز البحريين ،و قال آخر يف ثالثة شهور ،و
اجلواز يأيت إىل بيوهتم ،أما إذا ذهب إىل البحرين بنفسه فإنّه حيصل على
جواز السفر خالل أسبوعني ،و قال آخر انه استلم حوايل  13جوازا
حبرينيا وبطاقة سكانية وبطاقة شخصية وكل حاجة وهو يف السعودية ،و
قال آخر أنه حصل على سبعة جوازات ،و قال آخر أ ّن العمدة جيمع
الطلبات حىت إذا وصلت إىل مخسة إىل ستة آالف يبعثها دفعة واحدة ،و
حصل بعضهم على اجلنسية البحرينية و اجلواز البحريين من سنة ، 2000
أي يف أوج زمن الكذب و الدجل مبشروع إصالح فساد احلكم و دوائره و
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بينما كان بعض املواطنني يرقصون طربا لشعار اإلصالح و البهرجة اليت
رافقته  ،و قال بعضهم أ ّن ما يقرب من  22000شخص حصلوا على
اجلنسية البحرينية حىت حلظة حديثه و كالمه يف سنة  ، 2003و أ ّن
اجلنسية مل تقتصر على قبيلة الدواسر و أمنا وزعت على أشخاص آخرين
من قبيلة القحطاين و الزويرين  ،و قالوا إ ّهنم صوتوا يف االنتخابات على
اجلسر بني السعودية و البحرين  ،حسب تعاليم العمدة و أهنم جيهلون
مرشحينهم  ،و من قبل ذلك ذهبوا و وقعوا على امليثاق دون أن يعرفوا
شيئا عنه أو يضطلعوا عليه ،و مت عرض وثائق من جوازات سفر و هويات
حبرينية هلم  ،و قد وضعت السلطات هلم عناوين كاذبة ال يسكنوها ،فهل
رأيتم وقاحة أكرب من هذه ؟ و هل هذه سلطة معتمدة أم عصابة حمرتفة؟
أو هل رأيتم نظام مثل هذا ؟ و هل هذا نظام قابل لالستمرار ؟
جتنيس الدواسر ّيعد من أوضح مناذج خداع و كذب و دجل حكام
البحرين ضد الشعب  ،فهم من سكان اجلزيرة العربية و هلم حيّهم و
منطقتهم و ال يربر جتنيسهم السري بأصوهلم فأصوهلم غري حبرينية و
فروعهم أيضا  ،و إن وقع حتت جتنيس البحرينيني الذين خرجوا من
البحرين و هو ليس كذلك واقعا فسيفتح بابا ال يغلق عن جتنيس من
هاجروا من البحرين  ،و هم جمموعات كبرية من سكاهنا األصليني الذين
هجروا قسرا ،
أجربهم القمع و االضطهاد إىل اخلروج من البحرين و الذين ِّ
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و جمموعات أخرى من الذين وفدوا إىل البحرين مث خرجوا منها  ،و يفتح
الباب على عشرات اآلالف بل مئات اآلالف من شعب البحرين
هجروا أو هاجروا إىل مناطق ساحلية يف القرن التاسع
األصليني الذين ّ
عشر ومطلع القرن العشرين ،وتوجهوا إىل مدن وبنادر يف العراق وإيران و
السعودية ودول اخلليج األخرى و شبه اجلزيرة اهلندية و الساحل األفريقي ،
و مازالوا حيملون أمساء مناطقهم و عوائلهم البحرينية األصيلة الضاربة
جذورها ملئات السنني وهلم امتداداهتم الشاهدة يف تراب الوطن.
تجنيس القطريين و الظبيانيين :
ذكرت مصادر حبرينية إ ّن ستة آالف فرد من قبيلة املري ممن سحبت
جنسياهتم القطرية لتورط بعضهم يف قضية االنقالب على احلاكم القطري
احلايل أعطوا اجلنسية البحرينية و استقدموا إىل البالد .و ذكرت تقارير
خاصة أن حكومة البحرين قامت بتجنيس مئات األشخاص من قبيلة بين
مرة القطرية  ،وهم من سكنة قطر ،و أصوهلم من اجلزيرة العربية  ،و تربير
طردهم الرمسي هو محلهم للجنسية السعودية حيث يرفض القطريون ازدواج
اجلنسية ،و قالت التقارير أن كال من هؤالء يستلم راتبا قدره  400دينار
شهريا ،ويقوم اغلبهم مبمارسة هواية القنص ورعاية الصقور ألفراد العائلة
احلاكمة يف البحرين.
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و لكن املصدر الذي ميكن التوقف عنده هو الذي جرى يف حوار بثته
قناة (العربية) السعودية طبعا و تطبعا يوم  2005/6/25حول وضعية
قبيلة بين مرة  ،فقد ّأدعت هيئة حقوق اإلنسان القطرية يف اتصال مع قناة
(العربية) أنه مت حل قضية ثلث الذين سحبت منهم جنسيتهم  ،فتحدث
شخص ( مري ) من البحرين قائال أ ّن احلل الذي يقصدونه هو أنه أمكن
السماح هلؤالء باإلقامة يف قطر بعد أن حصلوا على جنسية من دول
خليجية  ،و ال توجد دولة خليجية توزع جنسيتها على اآلخرين سوى
البحرين الذي كان يتحدث منها ،أما اآلخرون فيتربئون من إعطائهم
اجلنسية حىت بلدهم األصل السعودية ،فإذا ص ّدقنا منظمة العفو الدولية
بأ ّن عدد الذين سحبت منهم اجلنسية هم مخسة آالف مري فإ ّن النظام
يف البحرين قام بتجنيس  1666شخص تقريبا منهم  ،و لكن هذا العدد
أقل من طموح النظام يف البحرين بتغيري الرتكيبة الدميكرافية و األقرب أنه
قام بتجنيسهم كامال  ،سوى مخسة آالف كما ذكرت منظمة العفو
الدولية أو ستة آالف كما ذكرت بعض املصادر حينها  ،أو بعدد املنزوعة
منهم اجلنسية القطرية و هم (فخيذة الغفران) أحد فروع قبيلة (آل مرة)
كاملة  972 ،رب أسرة  ،و مجيع أفراد عائالهتم بالتبعية والبالغ عددهم
 5266فردا .
و هكذا كان احلل حينما رفضت السعودية إعطاء جنسيتها لقبائل على
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احلدود مع اليمن فالتجئت السعودية إىل البحرين فوهبتهم جنسيتها و هي
شاكرة هلم( .التجنيس و التغيري الدميوغرايف يف البحرين/عبد اهلل مؤمن) .
هذا ما خرج للعلن يف األخبار و اهلل العامل مبا مل خيرج !! .و هذا
استمرار لسياسة تغيري البنية السكانية يف البالد ال حبا يف القطريني و
خدمة هلم  ،أل ّن من أكثر األشياء إزعاجا للنظام يف البحرين هي الشقيقة
قطر و حكامها  ،فآل خليفة لديهم حساسية كبرية من احلكام يف قطر و
هي قدمية و متوارثة  ،و ينظرون بوجع إىل تقدم قطر و ضلوعها يف عدد
من املصاحلات الدولية و بروزها كوسيط شبه حمايد يف عدد من قضايا
املنطقة.
و اما الظبيانيني فقد كانت حكومة أبوظيب قد بدأت بتجنيس عدد من
أفراد قبيلة البوعينني البحرينية  ،األمر الذي أزعج حكومة البحرين فطلبت
من حكومة أبوظيب التوقف عن ذلك لكي ال يتقلص عدد القبائل املوالية
للحكم اخلليفي يف البالد( .بيان حركة أحرار البحرين 2000/8/3 ،م).
و ذكرت مصادر حبرينية عن منح اجلنسية البحرينية ألكثر من 630
شخصا من قبيلة البوعينني الذين يسكنون أحدى الدول اخلليجية  ،و
لعلها أبوظيب ،و أصدرت إدارة اهلجرة واجلوازات يف البحرين يف شهر
 2005/5وثائقا حبرينية هلم  ،و السبب التمويهي و اخلداعي الظاهري
ملنحهم اجلنسية هو أ ّن أجدادا هلم نزلوا البحرين وغادروها قبل أكثر من
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قرن ونصف  ،و ذكرت مصادر أ ّن السلطات يف البحرين حتاول إغراء
البوعينني بتجهيز مساكن هلم يف البحرين  ،و على هذه التربيرات الواهية
فإ ّن السلطة يف البحرين تقبل باحتالل فلسطني من قبل ( اإلسرائيليني)
فهم كذلك ي ّدعون أ ّن أجدادا هلم عاشوا يف املنطقة منذ قرون أو آالف
سنني مضت  ،و لن يكون عذر للسلطات البحرينية هبذا القياس يف منع
مئات اآلالف من البحرينيني الذين يسكنون يف إيران و العراق و دول
اخلليج األخرى و هلم احلق يف احلصول على اجلنسية البحرينية اليت الزال
بعضهم ميلك جوازاهتا القدمية.
تجنيس الخليجيين (الجنسية المزدوجة) :
تعلم أنظمة احلكم يف دول اخلليج عامة و هم الشركاء اآلخرون اخلمسة
الذي تتشكل هبم منظمة جملس التعاون النظام يف البحرين كنظام دكتاتوري
 ،ليس ذلك خافيا على أحد منهم  ،و لقطر يف ذلك باع يف إظهار بعض
خمازيه أبان احلرب الباردة بينهما  ،و تعرفه عمان و الكويت  ،و بقية
الدول  ،و لكن قد يربر بعضها ظلمه و قمعه مبوضوعهما و هو قمع و
ظلم الشيعة يف الغالب و قلة من املعارضني اآلخرين ،كما تعلم تلك
الدول أنّه نظام جشع التسول فاملساعدات اليت يرسلها األشقاء إىل الدولة
كثريا ما تضل طريقها فتذهب إىل جيوب آل خليفة ،و ليس له مصداقية
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كما لدول اخلليج األخرى بينها  ،فلم تكن اطروحات النظام قانعة لتلك
الدول  ،و لذا مل تستجب تلك الدول لطرح دولة البحرين يف ازدواج
اجلنسية و اعتربه بعضهم لظروف خاصة وهو التغيري الدمكرايف  ،لكن
ذلك ال يضر حكام البحرين كثريا فهم ماضون فيه دون أذن حكام اخلليج
حىت تطفح مشاكله على السطح حينها سيعترب حكام البحرين مصدر و
مص ّدر األزمات للخليج .
فقد فاجأت البحرين حكام دول اخلليج األخرى مبا يكرهون من إعطاء
جنسيتها للمواطنني اخلليجيني دون فقدان جنسياهتم األخرى ،و مستها
اجلنسية املزدوجة  ،و هو مشروع جتنيس عشرين مليونا باجلنسية البحرينية
اليت مساحة أرضها  591كيلومرت مربع فقط ،أي سيكون لكل كيلومرت
واحد  33841إنسان تقريبا .
مصادر حبرينية ذكرت أ ّن قبيلة الدواسر وحدها أخذت مخسني ألف
جنسية حىت السنوات األوىل من األلفية احلالية ،و ضمن التوصيات اليت
ينفذها النظام االستمرار يف التفاوض مع القبائل السعودية ملواصلة دعم
التجنيس املزدوج و الذي سيوفر  60ألف شخص  ،و سيعترب يف حالة
عدم انتقاهلم للبحرين احتياطي (دوري)  ،كما جاء يف تقرير مركز اخلليج
للتنمية الدميقراطية .
و كل دول اخلليج توقفت يف أن تتعامل مع البحرين باملثل و تتحفظ يف
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تصرحياهتا  ،فقد خلق ازدواج اجلنسية مشاكل كثرية لدول اخلليج  ،و
الكويت اليت تعاين من هذه املشكلة قررت إهنائها متاما بإلغاء ازدواج
اجلنسية ملا يقارب ثالثني ألف مواطن يف سنة  ، 2005و أعلنت وزارة
ستخري آالفاً من الكويتيني ممن حيملون جنسيات
الداخلية الكويتية أهنا
ّ
ثانية بني إسقاطها أو سحب جنسياهتم الكويتية  ،و هلم كامل احلرية يف
االختيار .
و ذكرت صحيفة الوقت البحرينية يف أحد مقاالهتا نقال عن صحيفة
الوطن الكويتية اليت وضعت على صدر صفحتها األوىل مانشيتاً صارخاً
وهو أ ّن  220ألف كوييت حيملون جنسيات خليجية  ،و ثلثي مزدوجي
اجلنسية حيملون جنسية دولة خليجية ،و يف تفصيل اخلرب ذكر أن الكويت
بصدد اختاذ إجراءات حيال من يصر على االحتفاظ جبنسية أخرى ،و أ ّن
قطر أبدت تعاوناً يف الكشف عن مزدوجي اجلنسية عن طريق املراسالت
الرمسية والسرية  ،و لكن دولة خليجية أخرى رفضت ذلك مليا !! و من
املتوقع أن تكون الدولة املمتنعة هي البحرين اليت دائما ما متتنع عن إعطاء
أية معلومات عن اجملنسني حبجج واهية  ،واليت تعترب عمليا هنا أ ّن أمن
اخلليج منفصل عن أمنها.
أما عن الدولة صاحبة ثلثي العدد فهي إن مل تكن السعودية فهذا يعين
أ ّن البحرين جنّست ما يقارب من  147ألف كوييت باجلنسية املزدوجة
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بصورة سرية و تتكتم على جتنيسهم .و إن كانت هي السعودية حقيقة فإن
الثلث الباقي حيملون جنسية البحرين و هم أكثر من  73ألف متجنس.
و يؤيد جتنيس الكويتيني ما ذكره املرشح البحريين يف االنتخابات
الشكلية و املزورة اليت متت يف البحرين سنة  2006سلمان بن صقر آل
خليفة الذي ذكر أن قبيلة كويتية حتمل اجلوازات البحرينية تدعم تصويت
املرشح املنافس له يف الدائرة الوسطى خليفة الظهراين املدعوم من النظام ،
و الذي أصبح بعد فوزه رئيس اجمللس أو (الربملان) الشكلي.
و أل ّن غالبية مزدوجي اجلنسية حيملون امسني خمتلفني يف اجلنسية الكويتية
صرحت على لسان وزير داخليتها أهنا ستستخدم
واألخرى فإ ّن الكويت ّ
جهاز البصمة يف املطار واملنافذ احلدودية هبدف كشف مزدوجي اجلنسية.
و أل ّن مشكلة ازدواج اجلنسية واضحة و شائكة يف الكويت فإن حلوهلا
صعبة أيضا ألهنا توفر للمجرم أو املتهم الفرار جبنسيته األخرى ،كما توفر
للزوج أن يهرب بأوالده من زوجته املعلقة أو املطلقة  ،كما حدث ذلك
فعال يف البحرين و الكويت  ،و يف ملفات احملاكم البحرينية ليوم
2009/8/30م قضية أب اختطف أبناءه من طليقته و هرب هبم إىل
السعودية.
و يف الكويت نفسها برر أحد املرشحني القبليني سقوطه يف االنتخابات
الربملانية مبعاكسة احلظ له  ،أل ّن كثرياً من أفراد قبيلته كانوا قد شاركوا يف
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انتخابات دولة خليجية وخشوا العودة سريعاً لئال يفتضح أمرهم !! و أية
دولة هبا انتخابات كارتونية غري البحرين  ،فكان تصويتهم يف البحرين
على من جيهلون أفقدهم التصويت يف الكويت على من يعلمون!!!.
و قطر جردت اآلالف من مواطنيها ذوي أصول سعودية من جنسيتهم
القطرية يف سنة  ، 2005قدرهم مصدر إخباري سعودي بستة آالف
شخص بتربير ازدواج اجلنسية !!!.
و يبدو التناقض بني دول اخلليج اخلمس من جهة و احلكم يف البحرين
من جهة أخرى يف هذه القضية بارزا  ،إذ بينما تتورط السلطات البحرينية
يف ازدواج اجلنسية تسعى مجيع دول اخلليج العربية األخرى شركاء جملس
التعاون للتخلص منها مع استثناء خاص للسعودية يف التعامل مع احلكم
يف البحرين كداعم للتجنيس بشكل انتقائي  ،و يعتربوهنا من امللفات
الشائكة يف اخلليج  ،و متت اتصاالت خليجية هبذا اخلصوص و حصر
حاملي اجلنسيات املزدوجة يف اخلليج  ،و فتح امللف ألسباب تتعلق بإعادة
هيكلة البنية االجتماعية للدولة ،أو على خلفية التعامل مع احلوادث
(اإلرهابية) خصوصا بعد أن مت الكشف عن ضلوع بعض من حيملون
اجلنسيتني يف مثل هذه احلوادث ببعض دول املنطقة  ،و ميلك بعضهم
جوازين لدولتني بامسني خمتلفني !!!.
و ال ختتص اآلثار على قضية (اإلرهاب) فقط و لكن تتعدد لكثري من
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القضايا و اجلرائم و التحايالت  ،قالت حمامية كويتية أ ّن مواطنتها حصلت
على حكم حبضانة أطفاهلا ومنع زوجها من السفر وفقا جلوازه الكوييت و
لكنه ّفر من البالد بأوالدها جبواز سفر خليجي.
فقد شاركت السلطات يف البحرين يف جرائم ترتكب يف دول اخلليج
األخرى كما سامهت يف األعمال ( اإلرهابية) يف السعودية والكويت بعد
أن استغل مزدوجوا اجلنسية البحرينية اخلليجية جواز السفر البحريين يف
التنقل و اهلروب من بلد اجلرمية  ،و بالتايل شارك النظام يف البحرين يف
خلخلة أمن منطقة اخلليج .
تجنيس مواطني الدول العربية و (عديمي الجنسية) :
فاقدوا اجلنسية أو (البدون) مصطلح شائع يف الدول اخلليجية و خاصة
الكويت  ،و يعين جمموعة من املقيمني على أرض دولة و ال ميلكون
جنسية  ،فهم بدون جنسية و اختصارا (بدون) و بالتعريف (البدون) ،
بعضهم يعيش يف دول املنطقة كالكويت و ال يعرفون وطنا سواه حيث
ولدوا و ترعرعوا و مل خيرجوا منه ،لكن دون أوراق ثبوتية أو هويات  ،و
خرج بعضهم لدول غربية و استوطن فيها  ،و جنّست الكويت أعدادا
قليلة منهم و حتاول التخلص من الباقني و هم موجودون يف أمارات اخلليج
األخرى  ،و حينما بدأ نظام آل خليفة بالتجنيس أخذ توصية بتجنيس
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البدون من خمتلف دول اخلليج ،و هنا يربز تناقض واضح بني احلكام يف
البحرين و احلكام يف دول اخلليج األخرى ،فحكام دول اخلليج يتمسكون
مبواطنيهم و حيافظون على النسيج االجتماعي و حياولون التخلص من
(البدون) و يعتربوهنم أجانب دون النظر إىل مذاهبهم  ،و يبحثون شرقا و
غربا عن أرض تأويهم  ،و احلكم يف البحرين يستقبلهم و يعرض عليهم
اجلنسية و التوطني و اخلدمات و يضرب عرض احلائض مواطنيه و
نسيجهم االجتماعي  ،و حياول التخلص من مواطنيه الشيعة و إبادهتم.
و ذكر تقرير البندر توصية بتجنيس مواطين الدول العربية خاصة اليمن و
األردن و سوريا و مصر و املغرب باالستفادة من فوائضها السكانية يف
حدود  15ألف سنوياً  ،و الرتكيز هنا على الذين ولدوا يف الكويت و
السعودية و هم فئة (البدون) لسهولة اندماجهم يف البحرين و اكتساهبم
للعادات اخلليجية بسهولة.
و ذكرت مصادر كويتية صحفية أ ّن البحرين طلبت جتنيس عدميي
اجلنسية الكويتيني (البدون)  ،بدعم مايل و لوجسيت من حكام الكويت
آل الصباح .
كما ذكرت مصادر كويتية وصفت بالوثاقة أ ّن بعض حاالت بيع
اجلنسية البحرينية لفئة ( البدون) الكويتية متت مببلغ  5000دينار كوييت
( 17553دوالر تقريبا) للشخص الواحد  ،و أ ّن العملية تتم بسرية تامة
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عن طريق بعض مكاتب احملامني يف الكويت و بعض املتنفذين من الديوان
امللكي يف البحرين لضمان تسليم اجلوازات ( للبدون) و تسليم املتنفذين
املبالغ املطلوبة.
و قالت عائلة من (البدون) من العرب السنة يف الكويت أ ّن جلنة غري
معلنة من البحرين كانت موجودة يف الكويت والتقت هبم و بالكثري غريهم
و قامت بتسجيل أمساءهم ملنحهم اجلنسية البحرينية بشرطني و مها أن
يكون املستفيد عربيا و أن ينتمي للمذهب السين  ،و إلثبات هذا الشئ
ال يكتفون باالعتماد على ما يقوله املتقدم و إمنا يتأكدون من ذلك
بأنفسهم  ،و ميأل املتقدم استمارة و جيلس جلسة حتقيق للتأكد من امسه
السباعي!! و يف النهاية أخربوهم بأهنن يبحثون عن مواطنني جدد ينتمون
للمذهب السين ،ويطلبون منهم مساعدهتم يف البحث عن املزيد !!!.
و ُجنّس عرب من غري ( البدون) و كانوا قد شاركوا احلكم يف قمعه و
تنكيله باملواطنني  ،و من األمساء اليت عيّنت كأعضاء للمحكمة الدستورية
حممد رأفت مصطفى برغش و هو مصري اجلنسية و ظلمه يؤهله للحصول
على اجلنسية البحرينية و هو من شركاء النظام يف جرائمه إذ كان قاضيا يف
حمكمة أمن الدولة  ،و تعيينه يشري إىل نقل الفاسدين و اجملرمني إىل مواقع
إدارية متقدمة بدل إخفائهم و اخلجل منهم  ،و هل من املمكن أن يكون
عضو حمكمة أمن الدولة و الذي تشبّع بالظلم و نبت حلمه باحلرام و مل
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حترك ضمريه أنّات املسجونني يف احملاكم ظلما و عدوانا و ال أصوات
أمهاهتم يف اخلارج عنصر ضمانة أساسية وضعها الدستور حلماية نصوصه
وأحكامه وعدم اخلروج عليها ،و هل سيكون منصفا حني قيامه بفحص
مدى مطابقة القوانني واللوائح اليت تصدر عن السلطتني التشريعية
والتنفيذية للدستور ،و إبطال مفعوهلا إذا ثبتت خمالفتها لنصوصها  ،و هل
يكون أمينا يف متييز نصوص قابلة للتأويل و التفسري ،و أي إصالح هذا
الذي يوزع املناصب و الوظائف على الناس مبقدار اشرتاكهم يف اجلرائم
السابقة  ،و اإلصالح يعين فيما يعنيه أن تكون املؤهالت و القدرات
املهنية هي الفيصل يف االختيار.
تجنيس مرتزقة اإلعالم :
جنّس النظام جمموعة من اإلعالميني بوظيفتني أحدمها تلميع صورة
النظام القبيحة و البشعة و الدفاع عن جرائمه وانتهاكاته حلقوق اإلنسان،
استوردهم من األردن و مصر و بعض الفلسطينيني و البعثيني العراقيني
وغريهم  ،فهم شركاء النظام يف جرائمه  ،هؤالء اإلعالميني و الصحفيني و
أصحاب أقالم االرتزاق وجتار األحقاد الطائفية جنود للنظام يؤدون واجب
االرتزاق يف الدفاع عن سلطة القمع واالستبداد و استوردوا بالتزامن مع
استرياد املرتزقة املسلحة اليت تستخدمها السلطات للهجوم على املواطنني و
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تعذيبهم.
مل يكن النظام حيصل من مواطنيه مبختلف أطيافهم على ما يليب حاجاته
يف تلميع صورته و تشويه مواطنيه و مذهب أبناء البلد األصليني فالتجأ
إىل هؤالء اخلونة و السفلة ،و زرعهم يف الصحف املوالية له ومنحهم املال
و املعلومات املغلوطة ،و هكذا كان هلم الدور السبّاق يف الطرح الطائفي و
التجييش السلطوي ،و حتريض أبناء البلد ضد بعضهم البعض ،و أعطي
هلم احلق يف التهجم على أبناء البلد و رموزه و شخصياته  ،و على
الشرفاء من نوابه ،و على املخلصني من أبناء أمته ،و منحهم احلصانة من
املصنعة
أسست ملثل هذه األقالم القذرة و الفتنة ّ
أية مسائلة قضائية  ،و ّ
صحيفة مسيت ظلما بـ (الوطن) وهو منها براء .
و من هؤالء املرتزقة إبراهيم املبيضيني  ،أردين ينحدر من قبيلة املبيضني
يف األردن  ،يعمل يف جريدة (الوطن)  ،و مت جتنسيه بعد أن اثبت جدارته
كجندي مرتزق  ،يؤدي دور املدافع عن نظام القمع واالستبداد و اإلساءة
للشعب البحريين.
و منهم جمموعة مرتزقة من عائلة اجملايل األردنية  ،أحدهم املرتزق نصر
اجملايل ،الذي ينحدر من عائلة قال عنها مصدر حبريين أهنا تشتهر يف
األردن بكثرة املرتزقة منذ تأسيس األردن على يد اإلجنليز يف أوائل القرن
املاضي ،و شارك حابس اجملايل يف قمع الفلسطينيني و ذحبهم يف أيلول
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األسود ، 1970و كان نصر اجملايل مراسال طائفيا و حاقدا للموقع
االلكرتوين السعودي إيالف حول شؤون البحرين ،و اشتهر اجملايل بتلفيق
هتمة التحريض على القتل للمعارض واحلقوقي البحريين البارز عبد اهلادي
اخلواجة.
و هو من املرتزقة الذين وردت أمسائهم يف تقرير البندر ملستشار ختطيط
اسرتاتيجي سابق لشئون جملس الوزراء البحريين ،و أمني عام مركز اخلليج
للتنمية الدميقراطية ،و ّبني التقرير حصول نصر اجملايل على راتب شهري
مقداره  3000دينار حبريين (  8000دوالر تقريبا) مقابل عمله يف
الدعم الفين و اإلداري ضمن جمموعات العمل اليت مشلها املخطط  .و
يرأس املخطط أمحد عطية اهلل آل خليفة (وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء
البحريين) و يهدف إلبادة الشيعة.
و ربا شاهر اجملايل  ،وهي قريبة نصر اجملايل ،و ذكرت يف تقرير مركز
اخلليج للتنمية الدميقراطية  ،و هي حتصل على  500دينار حبريين شهريا
كأجور اسرتزاق فقط.
و السفري األردين يف البحرين من عائلة اجملايل أيضا و هو حسني هزاع
اجملايل  ،و لعل عن طريقه مت استرياد احلثالة اإلعالمية من آل اجملايل و
غريهم كاملعذب يف التحقيقات اجلنائية عيسى عواد طالق اجملايل.
و فادي عاكوم ،لبناين ،من مواليد طرابلس ،ذكره تقرير مركز اخلليج
62

يبني التقرير استالم فادي عاكوم مبلغ  1000دينار
للتنمية الدميقراطية ،و ّ
حبريين شهريا للمشاركة يف املخطط إلبادة الشيعة  ،شغل منصب مستشار
إعالمي لوزارة اإلعالم يف البحرين يف عهد االرتزاق.
لبيبة فارس  ،لبنانية ،زوجة عاكوم  ،عملت يف جريدة األيام كمدققة
لغوية.
تبني توزيع أموال
و هذه وثيقة من تقرير مركز اخلليج للتنمية الدميقراطية ّ
البحرين على املرتزقة :

و منهم مهند سليمان ،مرتزق أردين ،منحته احلكومة البحرينية اجلنسية،
و وظيفته مفرغ أحقاد ضد البحرينيني و الشيعة عامة ،يكتب يف موقع
إيالف االلكرتوين املتعاون مع احلكم البحريين يف خمططاته.
كما ذكرت مصادر املعارضة البحرينية اسم الدكتور عمر احلسن و هو
من املرتزقة املدافعني عن نظام الظلم و الطاغوت البحريين يف لندن من
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ضمن املتجنسني باجلنسية البحرينية.
لع باملرتزق األجنيب و يف
و النظام ال يثق بالبحريين أيا كان و لكنه مو ٌ
اجملال اإلعالمي باألردين  ،و لذا فإ ّن رؤوس النظام تعتمد على مرتزقة
اإلعالم األجنبية فاملستشار اإلعالمي يف مكتب احلاكم محد آل خليفة
أردين وهو الدكتور حممد العمايرة الكاتب الصحفي يف جريدة الرأي
األردنية و أمني عام سابق يف وزارة الثقافة األردنية  ،و املستشار اإلعالمي
لويل عهد البحرين سلمان بن محد آل خليفة هو الصحفي أمحد سالمة ،
كما أ ّن األردين إبراهيم البواريد من جهاز إعالم ويل العهد ،و املستشار
اإلعالمي لوزير الداخلية راشد آل خليفة أردين و هو الدكتور أمحد الطراونة
 ،و مثل هذه الوظائف كانت لوقت قريب ألبناء البحرين السنة.
و زرع النظام يف أجهزته و إداراته جمموعات إعالمية من أعداء هذا
الوطن يف الديوان امللكي و يف اإلعالم اخلارجي بوزارة اإلعالم مثل
اجملموعة اإلعالمية املصرية ،من أجل التفريق بني أبنائه وفئاته ومذاهبه
وتياراته املتعايشة على مر األزمان والسنني.
و الوظيفة الثانية هي تشويه صورة الشيعة يف البحرين و العامل و اهلجوم
عليهم ،و على شخصياهتم و أحزاهبم و دوهلم ،و بذلك لعبت البحرين
دورا أكرب من حجمها  ،و أصبحت يف موقع معادي لألمة و مدعوم من
قوى إمربيالية و صهيونية هدفها تفتيت ألفت املسلمني و وحدة حلمتهم
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يف أقطار األرض  ،و ستندم كثريا عليه حني تأيت فواتري احلسابات.
لقد ذكرت مصادر حبرينية و منتديات حبرينية و بعد حتري و متابعة لعدد
من مواقع االنرتنت اسم ظافر الزياين كأحد األفراد الذين وظفتهم البحرين
يف مشروع الفتنة الطائفية عرب االنرتنت  ،يشارك يف التشويه و تفريغ
األحقاد ضد الشيعة  ،و يدير وبتمويل من الديوان امللكي مواقع الكرتونية
طائفية معروفة  ،و لديه مؤسسة من مخسة أشخاص  ،و مرتبط بالديوان
امللكي ،و أجرت إذاعة البحرين معه مقابلة باسم (أسد تكريت) فهي
تعرفه متام املعرفة ،دون أن يعلم املسكني ما وراء ذلك  ،فقد أعماه حقده
و حقد النظام فهو مثله جيهل األحجام و املقاييس ،كما جيهل موقعه و
ذاته .
و هو و جمموعته جزء من مشروع اإلبادة الثقافية وصوال لإلبادة
اجلماعية للبحرينيني و هو ميثل جزءً من جمموعة اإلبادة اليت ذكرها تقرير
البندر.
لكن عمله مل يكن يقتصر على الشيعة و إن كان القسم األكرب من
وظيفته عليهم  ،فقد نالت املنتديات السنية نصيبها من فتنه و حتريضاته ،
و الفتنة أشد من القتل كما جاء يف الذكر احلكيم ،و أشعل يف تلك
املنتديات حربا ال تزول هنايتها  ،سب و شتائم  ،و هتم و فنت  ،و حتريض
و تفريق ،أمساء و فرق  ،و يشارك يف منتديات مملكة البحرين العربية ،
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حبرين تيوب  ،و غريها  ،و لديه أكثر من عشرة أمساء ومهية  ،ويستأجر
مساحة لتلك املواقع الطائفية من حبرين سريفر وهي شبكة معلوماتية رمسية
تعمل مع شركات مزودي االنرتنت داخل وخارج البحرين ،يعمل مع فريق
مشكل من  5أشخاص منهم مواطن آسيوي و آخر عراقي مت جتنيسه
حديثا  ،وكل اجلهود اليت يقوم هبا يف تشويه صورة الشيعة يف البحرين وكافة
الدول العربية هي بتنسيق ومتويل من الفريق اإلعالمي التابع للديوان امللكي
والذي أشار إليها تقرير مركز اخلليج للتنمية الدميقراطية .
و اشتهرت مواضيعه بنفس طائفي مقزز  ،كما اشتهرت أفالمه والقناة
اليت يديرها على اليوتيوب باستهزائها بفكر الشيعة وعقائدهم ورموزهم
الدينية والسياسية.
و يعمل بالتنسيق مع املتهمني حممد املران رئيس مجعية البحرين أوال
(حكومية)  ،و فيصل فوالذ رئيس مجعية مراقبة حقوق اإلنسان (حكومية)
 ،وكالمها مت التطرق إليه يف تقرير مركز اخلليج للتنمية الدميقراطية كجزء من
خمطط يهدف إىل شق وحدة البالد طائفيا .
و قد تطاول هذا املأجور على رموز و شخصيات وطنية شيعية وسنية
حبرينية ،بل اهتمها باخليانة أو العمالة لدول أخرى ،و باستهزائه مبطالب
الشعب العادلة وكذلك مبعتقدات الشيعة ومرجعياهتم الدينية وكل من هو
معارض للحكم ،كأنّه ال يفقه قوله تعاىل ( ما يلفظ من قول إال لديه
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رقيب عتيد) سورة ق/آية 18و(إ ّن اهلل عزيز ذو انتقام) سورة إبراهيم/
آية. 47
و يتهجم هذا املأجور بشدة على األفكار و املؤسسات اليت تسعى إىل
إطفاء شرارة الطائفية والكراهية يف البحرين ،ليثبت أن ذلك لغري مصلحته
فاملصلحة عنده يف الفتنة و الشقاق و النفاق.
و ذكر تقرير مركز اخلليج أ ّن اجملموعة اإلعالمية املصرية املرتبطة بالديوان
امللكي متارس أعماهلا من خالل ثالث مقرات يف الرفاع الشرقي ويف الزنج
اجلديدة و املقر اجلديد يف مدينة احملرق ،ويشرف عليهم املدعو املصري
على راضي حسنني الذي يعمل صحفي ومستشارا إعالميا يف الديوان
امللكي وكاتب بصحيفة (الوطن) و هي اجلريدة اليت أسست إلشعال الفتنة
و التزوير و التلفيق ،وتعكف هذه اجملموعة على رصد املنتديات الشيعية
واملشاركة فيها حتت أمساء شيعية وسنية مستعارة وحتريض كل طائفة على
األخرى من أجل زرع البغضاء بني النسيج املذهيب املكون هلذا الشعب ،و
تعمل تلك اجملموعة أيضا على جتهيز مواد إعالمية ودعائية مضادة للشيعة
يتم نشرها بصورة رئيسية يف صحيفة النظام الرئيسية (الوطن) و يوزع
بعضها على كتاب األعمدة يف الصحف اليومية إلعادة صياغتها و نشرها
بأمسائهم  ،و يتم التنسيق ألعماهلا من خالل مجال العسريي ،و هو يعمل
صحافيا يف الديوان امللكي ،و تضم املصريني سامي كمال داؤود و أمحد
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نبوي و عبد اهلل حممد عبد اهلل و حامت عبد الدائم و أمحد عبد املنعم و
حسن حفين و عيسى املراغي.
إ ّن من العيب و العار و اخلسة و الدناءة أن يقوم نظام بدعم أشباح
الفتنة يف عامل سفلي يرتقب اإلنسان فيه مصريه القريب مهما بعد  ،و
أجل  ،مصري بأمر من خالقه جبار السماوات و األرضني ،
العاجل مهما ِّ
و الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد ،لينتقل إىل العامل اآلخر الذي ال
غش فيه و ال كذب و ال دجل فيه و ال لعب  ،و ليقف بني يدي اهلل
عز وجل  ،ليسأله عن عمره فيما أفناه  ،وعن شبابه فيما أباله  ،و عن
ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه ،و كل أعماله يف الدنيا يف كتاب ال
يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها  ،يوم ينادي املنادي أال لعنة اهلل على
الظاملني.
تجنيس فدائيي صدام :
جرت عمليات جتنيس واسعة للعراقيني البعثيني من بقايا فدائيي صدام،
و هم جمموعة من الذين تشربوا األحقاد و الضغائن ضد البشرية ،و
جعلهم ماكينة تأثري على سنة البحرين من اخلطر الومهي الذي أصاب
السنة يف العراق أن يصيبهم يف البحرين .و طبقا ملصادر صحفية مت جتنيس
عشرات اآلالف من العراقيني اهلاربني من العراق و املقيمني يف األردن  ،و
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أوصلت مصادر حبرينية العدد إىل مخسني ألف بعثي .و قال مصدر أ ّن
غالبية املستوردين البعثيني كانت هلم سوابق يف قمع انتفاضه شعبان عام
 1991العراقية  ،و االعتداء على املدن العراقية و العتبات املقدسة يف
النجف وكربالء ،و املدن األخرى  ،كما أ ّن هلؤالء مشاركة يف حروهبم
اخلارجية مع الكويت و إيران.
فدائيو صدام أو عصابات بعثية أو ميليشيات عراقية  ،ال تتبع وزارة
الداخلية بل تتبع جهاز األمن الوطين التابع مباشرة للديوان امللكي و وزيره
خالد بن أمحد آل خليفة  ،يسرحون يف الشارع البحريين و ميرحون ،يرتدون
اللباس املدين ،مسلحون ،ملثمون  ،ينسقون ويبعثون الربقيات ويتعاونون
مع قوات األمن اخلاصة التابعة لوزارة الداخلية البحرينية ،يتصرفون بوحشية
مع املواطنني العزل و يقتحمون و يدامهون املناطق املدنية هبسترييا طائفية
وصرخات املدح والتمجيد بصدام املقبور وبلهجة عراقية واضحة  ،و تنم
نربهتم عن حقد دفني  ،فهؤالء الوحوش قد استقدموا خصيصا لبث الرعب
واهللع يف نفوس اآلمنني  ،و لقمع االحتجاجات املدنية السلمية  ،يقمعون
املتظاهرين واحملتجني على السلطة ،يوجهون السالح للنساء واألطفال و
يتطاولون عليهم بكلمات بديئة ،يسرقون أموال من يعتقلوهنم ،يتلذذون
بالتعذيب ،جيربون املعتقلني السياسيني على ترديد عبارة (صدام رب
اجلاللة األعظم) ،وإن مل يرددوا فبانتظارهم وجبات تعذيب أخرى ،هذا
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إمجال ما يورده حتقيق صحفي عنهم!.
شارك بعضهم يف عمليات داخل و خارج العراق كالكويت مثال  ،و
هؤالء األوباش ممن حيتقرهم شعبهم بل و ختجل منهم عائالهتم  ،و لكن
املنهج الذي تسري عليه السلطات يف البحرين يتطلب أن تبحث السلطات
إىل أرذل البشر و أحقر النماذج و أسفلها لتجنيسه و توطينه فهي فقط
اليت ميكن أن تليب ما يف ضمائر السلطات الظاملة البحرينية من خبث و
خسة و دناءة ،و من قبلهم و يف سنة  1979استوردت البحرين عددا
من عناصر املخابرات اإليرانية يف نظام الشاه البائد كمعذبني  ،و جمرمني
و استخبارات أردنية و غريها  ،فهي مستمرة يف استقبال و استرياد بقايا
األنظمة املهزومة.
بدأ النظام عروضه للسياسيني البعثيني العراقيني قبل سقوط نظام
الدكتاتور صدام ،و ما كان أحد يرغب يف تواجدهم على أرضه ،فعرض
عرضا جمنونا ال يعلم حجم أبعاده و أظهر للعامل كم هو مغفل و أبله و
هو استضافة أركان حزب البعث .
و بعد سقوط النظام استوردت السلطات البحرينية حثاالت حزب
البعث و فدائيي صدام ،و الوظائف هلم جاهزة و موضوعها أجساد
البحرينيني يف السجون ،و مالحقة البحرينيني الشرفاء و تعذيبهم يف
الشوارع  ،و قمع املظاهرات بالسالح و السكاكني و اللكمات ،و اغتيال
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الرموز الوطنية.
و أثريت أخبار صدرت يف أيام إدارة احلاكم املدين للعراق بول برمير
عندما قيل إنه عرض على العشائر العراقية يف منطقة األنبار التوطني يف
البحرين ،و احلصول على اجلنسية البحرينية و إمتيازات مادية كبرية تتعهد
العائلة احلاكمة بتوفريها هلم ،وكان ذلك قبل االنتخابات العراقية األوىل ،و
ما كان هلذا األمريكي أن يتحدث بلغة ثقة لوال حصول اتفاق و لو
ابتدائي هبذا املعىن و هو جتنيس العشائر العراقية السنية يف البحرين،
للتخلص من شرورهم يف العراق و رميه يف أرض النفايات البحرينية  ،و
يبني مدى التعاون بني أمريكا و البحرين على الشعوب.
اخلرب ّ
و حينما تأزمت األوضاع بني العراق و سوريا عرضت السلطات
البحرينية عرضا ثالثا نقلته الصحف و هو استضافة البعثيني العراقيني يف
سوريا  ،و هم الذين يقفون وراء االعتداءات الدامية اليت شهدهتا بغداد يف
 19آب  ، 2009و أوقعت أكثر من  100شهيد عراقي ،و أضعاف
العدد من اجلرحى ،وطالبت العراق بتسليمهم إليها ،و رمبا كان النفي
البحريين لالستهالك الكوييت و إال فإ ّن املواطنني البحرينيني ال يزيدهم نفي
احلكم الظامل إال تصديقا  ،فإن اإلنسان حينما يكذب و يتكرر كذبه
يفقد مصداقيته متاما و ال يكون نفيه إال لغوا  ،و ال يصدق إال هو نفسه
فقط أكاذيبه !!!.
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و ذكر مصدر حبريين أ ّن أوامر صدرت من الديوان امللكي البحريين إىل
املؤسسات األمنية بالتوجه إىل سوريا و األردن  ،والقيام جبرد للعوائل
املهجرة العراقية ،وفرز منها األشخاص الذين كان هلم دور وخربة عالية يف
تأسيس املؤسسات األمنية اليت بناها نظام صدام من دوائر خمابرات وأجهزة
األمن اخلاص وكوادر فدائيي صدام وغريها من املؤسسات اليت هربت ،و
استرياد أخبث الكوادر يف العمل األمين و املخابرايت  ،و مت استريادهم و
إحضارهم عرب حدود األردن إىل البحرين و جتنيسهم و إعطائهم وحدات
سكنيه  ،و مت توظيفهم يف قوات األمن ،وجهاز املخابرات  ،و حتتاج هذه
املعلومات إىل نفي السلطات البحرينية أو تأكيدها و لكن هذا يسري من
قليل من قبائح هذا النظام.
حتدث تقرير سري يطبقه حكام البحرين عن وجود ما يزيد عن 120
ألف سين عراقي يف األردن حالياً هارب من العراق ميكن االستفادة من
هذا الكم يف تسهيل حضور  30ألف على األقل منهم للبحرين ،و لكن
مصادر حبرينية تتحدث عن جتنيس مخسني ألف بعثي عراقي.
كما يتحدث التقرير بسوء عنهم و يعرتف جبفاء طباعهم و افرتاقهم عن
أهل البحرين  ،و لكنه يستغل سوء خلقهم و طباعهم يف شحن و جتييش
أبناء السنة ضد أخوهتم يف الدين و الوطن و هم الشيعة  ،و يف تعميق
الطائفية بينهما  ،و استغالل ذلك إعالميا.
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و يعمل بعض البعثيني يف مناصب مهمة أخرى يف عدد من املؤسسات
احلساسة ،وخصوصاً األكادميية و اجلامعة  ،كما يعمل عدد آخر منهم
كمستشارين كبار لدى جهات رمسية يف مواقع اسرتاتيجية خمتلفة  ،حمروم
منها البحريين الشيعي و بعض الفئات السنية البحرينية ،و رمبا يكون
املرتزق العراقي نزار العاين أحد املشاركني يف تسهيل قدوم هؤالء البعثيني
إىل البحرين إذ أنه أحد خمططي حرب اإلبادة ضد الشيعة.
و نزار العاين  ،عراقي  ،طائفي ،و أحد املتورطني الرئيسيني يف مشروع
اإلبادة لشيعة البحرين  ،قدم الدكتور العاين دراسة حول كيفية تلك اإلبادة
و خططها و مراحلها ،عمل سابقا يف جامعة البحرين ،و حاصل على
اجلنسية البحرينية ،و هو أحد املرتزقة البارزين ،و حصل على راتب و قدره
 3000دينار شهريا ( 8000دوالر تقريبا )  ،ضمن فريق الدعم الفين و
اإلداري لإلبادة و اليت كانت تعمل عليه مافيا عطية اهلل آل خليفة باجلهاز
املركزي ،و ال يعلم كم كانت فاتورة دراسة إبادة الشيعة و مكافآته على
تلك الدراسة  ،و عمل الحقا مديرا يف جامعة االحتاد يف اإلمارات العربية،
و ميكن الوصول له بسهولة و مالحقته و تقدميه للمحاكم كمجرم ضد
اإلنسانية.
و يعمل آخرون منهم يف شركات حكومية مثل شركة االتصاالت
البحرينية (بتلكو) ،و تتميز السطات البحرينية مبيزة خاصة بني دول العامل
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قاطبة و هي تفضيل العامل األجنيب على البحريين  ،و اجملنسني على
املواطنني األصليني.
و ال حتتاج أخبار البعثيني العراقيني لنفي اجلهات رمسية لتأكيدها ألهنا
مشاهدة بشكل حمسوس يف الشارع املطالب باحلقوق و يف السجون و
املعتقالت ،و لكن جهات سنية عراقية معارضة للحكومة العراقية أيدت
مثل هذه األخبار لراديو سوا الناطق بالعربية والتابع للواليات املتحدة  ،و
ذكرت أ ّن البعثيني العراقيني حيصلون على اجلنسية يف دول عربية يف
مقدمتها اليمن والبحرين  ،وكان هذا التصريح يف معرض تعليقه على سؤال
تلك اجلهات عن مستقبل البعثيني ،وكان ذلك أثناء املعارك الطاحنة اليت
دارت رحاها بني العشائر العراقية واحملسوبني على تنظيم (القاعدة) يف
حمافظة األنبار يف . 2007
و شارك املعارضون للحكومة العراقية احلالية من بعثيني و غريهم من أيتام
النظام العراقي السابق يف املؤمتر القومي العريب الذي عقد دورته الثامنة
عشرة يف املنامة يف نيسان  ، 2007و حصل على دعم رمسي كبري من
معارض اهلجوم على احلكومة العراقية
احلكم الطائفي يف البحرين ،و شن
ٌ
املنتخبة من مقر املؤمتر باملنامة  ،و شارك يف املؤمتر علناً بعثيون بارزون و
بعضهم مل خيف صلته مبا أمساه (املقاومة العراقية)  ،و التناقض أ ّن املؤمتر
عقد يف بلد تسيطر عليه متاما األساطيل و القوات األمريكية  ،و األرض
74

حمتلة من األمريكيني و تنتشر فيها القواعد و األجهزة األمريكية  ،و مل
ينطق أح ٌد منهم ببنت شفة عن هذا االحتالل ألرض البحرين! و حنن
حنيي املقاومة الشريفة أينما وجدت و اليت تدافع عن اإلنسان و األرض و
حتارب احملتل و تطرده ال اليت هتتك و تفتك باملواطنني و مقدساهتم ،و
الذي تنحصر قدرهتا على املستضعفني و هدفها قتل األبرياء .وكان من
بني املؤمترين املتحدث باسم حزب البعث العريب االشرتاكي ،وعضوان يف
هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام  ،وحظي املشاركون من
بينهم البعثيون و املتشددون حبفاوة بالغة  ،مما أثار ردة فعل غاضبة من
الشارع البحريين و من العوائل البحرينية اليت فقدت أبناءها يف ظروف
غامضة إبان حكم النظام السابق ،واستنكرت مجعيات أهلية وسياسية
وعدد من النواب منح البعثيني واملتحالفني معهم تأشريات الدخول.
و نشرت تقارير إعالمية يف الصحافة الغربية كان أبرزها تقرير «لوس
أجنليس» الذي أشار إىل عالقة وطيدة بني بعثيني سابقني وآخرين قريبني
من تنظيم (القاعدة)  ،زعمت الصحيفة األمريكية أهنم حيظون بتعاطف من
جهات حبرينية رمسية  ،ومل تعلق جهات رمسية على هذا التقرير .
و ذكر املدير التنفيذي ملعهد البحرين للتنمية السياسية عبد اهلل األشعل
الذي أهنى جملس األمناء عقده يف حوار مع جريدة الوسط أن عصابة بعثية
ختتطف معهد التنمية السياسية ،وزعم أن أقطاهبا  :عضو يف جملس األمناء
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يشغل منصباً أكادميياً رفيعاً يف جامعة بارزة  ،ومدير بعثي آخر كان ضابط
استخبارات باإلضافة إىل عمله الدبلوماسي يف اخلارجية العراقية سابقاً  ،و
ح ّذر األشعل مما قال أهنا شبكة بعثية تعمل يف اجلامعات ،وحتاول التغلغل
يف دوائر صنع القرار البحريين  ،و ذكر أن أعضاءها حيصلون على رواتب
و إمتيازات خيالية ،موضحاً أهنم ال خيفون مساندهتم للتوجه البعثي و
يدافعون بضراوة عن سياسات النظام السابق يف العراق وحربه على دول
اجلوار  ،و هبذا أصبحت أرض البحرين مالذا للفارين من القضاء العراقي
من البعثيني والتكفرييني.
و أما املدهش فهو وضع السفري العراقي يف البحرين غسان حمسن فإنه
يتصرف كموظف لدى السلطات البحرينية و كعنصر يف ميليشيا البعثيني،
و ليس كسفري دولة حيرص على مصاحل شعبها و مسعتها.
و على مستوى خارجي فإ ّن السلطات يف البحرين أوقعت نفسها يف
مأزق مع دولة إقليمية مهمة يف املنطقة و هي العراق  ،و هي و إن كانت
مشغولة اآلن بنفسها ولكنها قد تتفرغ يوما ملن دعم الفارين من العدالة و
عناصر الظلم و االستبداد السابقني ،أل ّن استقبال اهلاربني من العدالة و
القتلة و السفاحني و اجلالدين و توطينهم و جتنيسهم و إعطائهم إمتيازات
كبرية و ملجأ و دعم مايل هو تدخل يف شؤون العراق ،و رعاية ميليشيا
فدائيي صدام و هي منظمة إرهابية أذاقت الويل و املصائب للعراقيني و
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اإليرانيني و الكويتيني و املقيمني يف العراق يف العقود السابقة عصر النظام
البائد هو دعم ملنظمة إرهابية عاملية ،و هذا مل و لن يغفل عنه العراقي
املظلوم و اجملروح  ،و قد يرتجم رد الفعل بصورة غري متوقعة حلكام
البحرين ،و هلذا ناشد التجمع العراقي الوطين يف برقية بعثها لألمني العام
لألمم املتحدة بفتح حتقيق يف القضية باعتبار أن تلك املنظمة اإلرهابية هي
من اخطر املنظمات العاملة يف الساحة العراقية وتلقى دعما من قبل إطرافا
إقليمية ودولية.
و يرى التجمع العراقي أ ّن اجلرائم الكبرية اليت ارتكبتها ميليشيا صدام
جيب أن ال متر بدون مسائلة قانونية يف جملس النواب العراقي ،و أهنم يف
التجمع قدموا طلبا جمللس النواب ملناقشة املوضوع  ،كما قدموا رسالة
احتجاج للحكومة العراقية و وزارة اخلارجية الستدعاء السفري البحريين و
إبالغه استياء احلكومة العراقية من تواجد تلك املنظمة اإلرهابية على
األراضي البحرينية.
و هكذا تسقط دول و تقوم أخرى ،و يبيد اهلل الظاملني و ينصر
املستضعفني ،و لكن حكام البحرين ضعيفي الفهم لدروس التاريخ و سنن
احلياة ،و قد فهموا هذا الدرس باملقلوب متاما  ،و مل يتعلموا أ ّن أيام
يقصر العمر و احلكم  ،و أ ّن طغاة العراق و
الطغاة قصرية و أ ّن الظلم ّ
ميليشياهتم كانوا أقوى منهم  ،و كانوا ميتلكون أسلحة املوت و الدمار ،و
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أسلحة بيولوجية و كيماوية تفتك بالبشرية ،و قد استعملوها يف حرهبم مع
إيران ،و ميلكون الدبابة و املدفع و الطائرة املقاتلة  ،و ال يوفرون البطش و
القمع و اجملازر ألحد  ،و استعملوها حىت مع داعميهم الكويتيني يف
حرهبم مع إيران  ،فلما جد اجل ّد و قربت احلرب و اقرتب العدو عجزوا
أن يدافعوا عن أنفسهم و أهاليهم ،و فروا فرار الفئران إىل جحورها  ،مث
ذهب بعضهم إىل بعض دول اجلوار يتاجرون بأعراضهم و نسائهم  ،هذا
ذل الدنيا و اآلخرة أشد و أقسى.
و ذكرت مصادر عراقية أمساء أعضاء امليليشيا املتواجدين يف البحرين بعد
أن منحتهم وزارة الداخلية البحرينية اجلنسية  ،و لكنها حتتاج إىل مزيد من
التأكيد  ،و هذه مناذج من تلك األمساء :
كرمي عرموط حويش عبد البديري

أمحد صداك بطاح

حسام نعيم خضري عباس

حممد رشيد على سلطان

عدنان أمحد فارس دويع

ثامر شهاب عاين راضي الزيدي

ناطق علي فاحل ربيع

سلمان امحد علوان عواد اجلبوري

ابراهيم سوادي خنجر غالب الكعيب اثري جبار رحيمة مردان العزاوي
اثري قيس جميد حسن السامرئي

احسان امساعيل عيدان ذيبان اجلنايب

مقداد عبد الواحد حسون

امحد ابو جري زايد حمسن الساعدي
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ابراهيم سوادي خنجر غالب الكعيب محيده حرحوش
مجعه لفته خلف

كرمي هليوم عزيز

علوان رشيد رجب

علي طه مسار اجلبوري

فائق ضاري خلف
تجنيس الهنود و اآلسيويين :
تستجدي السلطات و النظام الظامل يف البحرين اآلسيويني من هنود و
باكستانيني و بنجاليني و بلوش و غريهم ألخذ اجلنسية البحرينية كاحنراف
عن احلالة الطبيعية.
احلالة املعمول هبا يف دول العامل أن األجانب يطلبون اجلنسية يف البلد
الذي يقيمون فيه حتت شروط معينة فتتلكأ الدولة يف إعطاء اجلنسية ملن
يستحقها  ،و متنع من ال يستحقها  ،أما يف الدول الدميقراطية اليت هبا
دستور و قانون و سلطة نزيهة و قضاء مستقل فإ ّن اجلنسية تعطى
للمستويف الشروط فإن منع منها فإ ّن القضاء حيكم له إن كان يستحقها
بعد متابعة و شكوى.
أما يف البحرين فالقانون معطّل و هو ألعوبة بيد احلاكم و مافيا اإلبادة و
التهميش ،و يقوم األفراد املقربني من السلطة بالطلب املباشر من اهلنود و
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اآلسيويني  ،أو بتوزيع منشورات على حمل سكناهم تدعوهم و تشوقهم
للحصول على اجلنسية ،أو ( باالتصال اهلاتفي معهم و الطلب منهم
التقدم للحصول على اجلنسية البحرينية هلم و لعائالهتم كما حدث
للباكستانيني يف الرفاع سنة ( .) 2005ملتقى البحرين  .)2005/7/5و
ينظر إىل اهلنود و اآلسيويون يف اخلليج عامة و يا لألسف بنظرة دونية و
مبرتبة اجتماعية نازلة  ،و عاد ًة ما يتم احتقارهم و التكرب و االستعالء
عليهم.
نقل مصدر حبريين أ ّن باكستانيا زاهدا يف اجلنسية البحرينية بعد إقامة
طويلة و يفتخر جبنسيته األصلية أخربه أ ّن أحد أقاربه يف باكستان كان
على اتصال به قال أ ّن عددا كبريا من باكستان سوف يلتحقون بشرطة
البحرين  ،و سيستلمون اجلوازات البحرينية يف شهر  . 2009/2و هذا
اخلرب مع صحته يوضح مدى التالعب و الرخص يف إعطاء اجلنسية
البحرينية .
و امتألت اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات واإلقامة يوم
 2006/9/17بأكثر من  200شخص من أصول جنسيات آسيوية
متنوعة و بعض العرب قدموا الستالم جوازاهتم البحرينية  ،منذ الصباح
حىت وقت متأخر من الظهر  ،و جاء بعضهم برفقة عائالهتم  ،و بسرية
تامة حتيط باإلجراءات  ،وغالبيتهم كانوا حيملون ظروفاً صفراء يف داخلها
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أوراق ومستندات ثبوتية  ،و عند االنتهاء حتدث موظف حبريين خياطب
اآلسيويني بلغة حبرينية تشوهبا لكنة آسيوية « ،انتهت املراجعة اليوم ،
سنتصل بكم من أجل املراجعة يف يوم آخر»  ،رمبا كان ذلك خوفا من
خروج العملية من السرية و انكشاف األمر بسبب وصول نائب معارض
من الربملان أو صحفي من جريدة الوسط .و ذكر أحدهم و هو آسيوي
أنّه جاء إىل املبىن بعد تلقيه اتصاالً من أحد املوظفني يوم السبت
 2009/9/16و هو يوم عطلة يف البحرين و لكن التجنيس و موظفوه
ال عطلة هلم حىت إكمال املشروع التخرييب يطلب منه مراجعة اإلدارة
إلهناء إجراءات حصوله على اجلنسية البحرينية ،و ذكر أنه قدم طلب
احلصول على اجلنسية منذ ثالثة أشهر مضت فقط  ،كما أكد مقيم من
أصل عريب االتصال به من اإلدارة من أجل املراجعة إلهناء بعض
اإلجراءات املتعلقة باحلصول على اجلنسية البحرينية.
و ذكر مصدر مسئول بأ ّن توجيهات صادرة من أطراف حمسوبة على
اجلهات الرمسية تطالب بتجنيس عدد يصل إىل  6آالف شخص من
جنسيات عربية وآسيوية وذلك قبل حلول شهر  ، 2006/10أي خالل
مدة  14يوم بقت من يوم جتمع اآلسيويني يف اإلدارة .و أ ّن هذه
التوجيهات حثت اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات واإلقامة على ضرورة
إهناء هذا العدد  ،وضرورة تكثيف العمل يف اإلدارة حىت يف أيام اإلجازات
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األسبوعية  ،و لذا تستمر اإلدارة يف العمل طوال أيام األسبوع حىت يف أيام
اإلجازات(.جريدة الوسط/تاريخ .)2006/9/18
و قال أحد العمال اهلنود سنة  2004أ ّن أحد األشخاص احمليطني
حرضه على طلب احلصول
بأحد شيوخ قبيلة آل خليفة قد اتصل به و ّ
على اجلنسية البحرينية خاصة أنه قضى أكثر من عشرين عاما يف البحرين
وأ ّن األمر لن يستغرق طويال  ،فرفض اهلندي رفضا قاطعا و قال أنه ال
حيتاج إىل اجلنسية البحرينية و أنه سيعود إىل بلده ،لقد كان هذا اهلندي و
هو العامل البسيط أذكى من حاكم البلد و ديوانه امللكي و مافياته
التجنيسية ،و لعل ما كان جيول يف خاطره هو أ ّن بلدا يستجدي الغرباء و
من حيتقرهم و ينظر إليهم بدونية متناهية و جيعلهم خدما و أشباه عبيد
لتجنيسهم ال يستحق أن حتصل على جنسيته ،بل لعله ف ّكر أن بلدا هبذه
الصفات ال تدوم نعمة االستقرار فيه ،و سيفاجئه الزمن مبا مل يسمع من
قبل و مل ير و مل خيطر على بال حكامه الظاملني و شعبه الطيب.
و هذا العامل اهلندي أكثر حرية من أرباب عمله ،و بلده أكثر
دميقراطية من البلدان املستوردة للعاملني و اجملنسني ،فهو يصوت حبرية يف
انتخابات دميقراطية بينما ال يصوت املواطن يف البلدان املستوردة للعمالة يف
أية انتخابات أو يصوت بتزوير و تضليل كما يف البحرين.
و هذا العامل اهلندي ال جتيز قوانني بلده إعطاء اجلنسية اهلندية لسونيا
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غاندي زوجة رئيس الوزراء اهلندي السابق راجيف غاندي الذي اغتيل
ألهنا إيطالية األصل إال بعد مخسة عشر سنة من الزواج املستمر ،و هي
رئيسة حزب الكوجنرس اهلندي الذي حكم اهلند مند االستقالل من قبل
عائلة جواهر آل هنروا رئيس وزراء اهلند األول  ،و طريقها السياسي ليس
مفروشا بالورود بل باملعوقات و تبقى جنسيتها اإليطالية األصلية متثل
عائقا أمام طموحاهتا السياسية و من قبلها زوجها.
فأيهم أكثر قيمة حضارية و احرتاما لقوانينه هذا اهلندي و بلده أم
حاكم البحرين و جتنيسه التعسفي؟؟
و عملية االستدراج و التسهيالت ملن ال يستحق اجلنسية حيث يشرتط
القانون إقامة يف البحرين ملدة مخسة و عشرين سنة لغري العريب غريبة و
ختفي كثري أشياء يف عقول و نفوس القائمني عليها ،و يقابلها حرمان
العائالت البحرينية من الرجوع إىل بلدها و وطنها ،بل ال زالت أعداد من
البحرينيني حيملون وثائق حبرينية  ،و بعضهم ميتلك جواز سفر قدمي ،
بعض منهم يف العراق ،و آخرين يف املنايف حمرومني من
يف إيران بعضهم و ٌ
الرجوع إىل الوطن و منهم عائلة احلاج صاحل السرتاوي ألهنم شيعة!!!.
و ميثل بعض اآلسيويني أمارة البحرين يف املسابقات الدولية كما سرتى
يف الصورة التالية  ،و هي جملموعة شبان آسيويني جمنسني باجلنسية
البحرينية  ،و يالحظ بعضهم ممن يعتنقون الديانة السيخية و هي إحدى
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الديانات املعروفة يف اهلند كما و تنتشر الديانة اهلندوسية و البوذية  ،و
اإلسالمية و أقلية مسيحية .

و يف الوثيقة التالية تعميم من وكيل وزارة الداخلية دعيج آل خليفة و
موقعة بتوقيعه إىل مجيع اإلدارات العامة و اإلدارات و األقسام بضرورة
حتفيز و حتريض الضباط و األفراد و النواطري و مبعىن كل أجنيب يف وزارة
الداخلية لتقدمي أوراقه للحصول على اجلنسية.
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تجنيس السودانيين :
ال يبدو عدد السودانيني كبريا يف البحرين  ،و لكن حتدثت مصادر
حبرينية عن جتنيس أعداد منهم ،و يف تقرير مركز اخلليج لتنمية الدميقراطية
و الذي مسي يف البحرين بتقرير البندر الذي هو سوداين األصل حيمل
اجلنسية الربيطانية حتدث فيه عن خمطط جتنيس السودانيني يف البحرين
فيذكر أ ّن سكان السودان ثالثني مليونا  ،و ما ال يقل عن  700ألف
مغرتب سوداين يف كل من السعودية و اإلمارات و سلطنة عمان من
خمتلف املهن و التخصصات من عمالية و مهنية  ،و ظروفهم االقتصادية
أفضل يف تلك الدول و لكن إغراء احلصول على اجلنسية البحرينية و
التوطني و استقرار أسرهم يف البحرين مل جيذب الكثريين منهم .
و يضيف املخطط إىل إمكانية النظر يف وجود  200ألف سوداين
يعيشون يف مصر هروباً من ظروف السودان و غالبيتهم مسجل لدى
منظمة األمم املتحدة لالجئني و منظمة اهلجرة العاملية يف انتظار إجراءات
إعادت توطينهم يف كندا و اسرتاليا و الواليات املتحدة و دول
اسكندينافية ،و إجراءات التوطني طويلة و معقدة و تستغرق ثالث إىل
حيرض املخطط لالستفادة من وضع السودانيني لتجنيس
مخس سنوات ،و ّ
أعداد منهم.
قد ال يليب جتنيس السودانيني عامة طموح النظام البحريين يف اإلبادة ،
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ذلك أ ّن السودانيني عامة حيملون وعيا متقدما نسبة إىل بقية الدول
العربية ،و يعتربون منفتحني مع اآلخرين و يتميزون بأخالق حسنة  ،هذه
صفات بعض ممن قابلناهم ،و هذه الصفات نفسها اليت حيملها من
يرغب النظام يف التخلص منهم.
و السوداين عاش حالة من االضطهاد يف نسبة من احلرية و بعيد عن
املشاحنات الطائفية و األنظمة الطائفية أو العنصرية ،فهو أقرب لفهم
املضطهدين و املستضعفني البحارنة ،و هلذا فتجنيسه إن مل يكن صفقة
خاسرة فهو جمازفة ،مع مالحظة إغراء املال و األعمال لبين البشر عامة و
تأثريها على تغيري مبادئها و مواقفها  ،و أثر املال احلرام يف منو اللحم احلرام
و آثاره التكوينية على النفس البشرية ،فالبد من تدقيق النظام يف اختيار
األشرار منهم .
و ثالثا إ ّن النظام له جتربة سابقة مع الدكتور حممد صالح الدين البندر و
املشهور بالدكتور صالح البندر و هو صاحب التقرير املشهور بامسه تقرير
البندر ،و كان يعمل يف البحرين كمستشار ختطيط اسرتاتيجي لشئون
جملس الوزراء البحريين  ،و قد ضرب على أوجع وتر و أعمق جرح و هو
فضيحة النظام إعالميا  ،فالنظام ميارس القمع و االضطهاد و القتل و
التآمر ضد شعبه منذ أكثر من مئتني سنة و حياول إخفاء تلك الفضائح و
الروائح العفنة و قد أخرج يسريها البندر.
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و التقرير يشري إىل اسم كتاب و عنوانه البحرين اخليار الدميقراطي و
آليات اإلقصاء  ،من إصدار مركز اخلليج لتنمية الدميقراطية (مواطن)  ،و
البندر هو بطل اإلخراج و لكن يشري إخراجه أيضا إىل قوى قريبة من
السلطة و لكنها متمردة و متربمة منها و من أفعاهلا كالتجنيس و اإلبادة و
التآمر على غالبية الشعب البحريين ،و هي اليت دعمت التقرير  ،و تشري
إىل توسع دائرة املعارضة يف صفوف السنة  ،كأثر للتجنيس و إدارة آل
خليفة الفاشلة للبلد  ،و ال شك أ ّن تقريره السري قبل انكشافه و توزيعه
على السفارات الغربية يثري أحقادا و ضغائن السلطة ضده ،بل ضد كل
من ميسه أو ي ّذكر به  ،إذ أ ّن احلب و البغض يرتشح ،فإذا أحبب
الشخص العادي فردا ترشح ذلك احلب على أهله و من يتصلون به و
كذلك يف البغض ،فكره النظام إىل البندر بعد فضحه للمخطط سيرتشح
على السودانيني أو بعضهم.
تجنيس اليهود :
اليهود مرحب هبم لدى حكام البحرين  ،و تلك فرصة لسلطتها الظاملة
برفع هتمة ممارسة التمييز الديين واملذهيب ،وكوسيلة لدحض تلك
االهتامات ،فالنظام ال يرتك مناسبة إال يتودد فيها لليهود و من ورائهم من
األمريكيني و اإلسرائيليني و الغربيني ،و قد عينت اليهودية (البحرينية)
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هدى نونو سفرية للبحرين يف الواليات املتحدة األمريكية يف نفس السياق
و حماولة القناع الغرب بأنه ال يوجد متييز ديين يف البحرين ،و لكي تقوم
برتتيب العالقة مع إسرائيل من جهة أخرى ، ،و هي خطوة بال شك
تطبيعية و توددية للكيان الصهيوين و الدول الغربية ،و هي مع اإلجراءات
األخرى البحرينية تستحق أن تعطى البحرين الضوء األخضر لقمع
املواطنني و اللعب بالوضع الدميكرايف.
و البحرين خالية من اليهود سوى عائالت قليلة مهاجرة إليها اضطرت
للهجرة ثانية رغبة أو رهبة و اخلروج من البحرين يف القرن املاضي سوى
عائلة واحدة بقت و هي عائلة نونو طبقا ملصدر معلومات حبريين  ،و
الود اليهودي و الوصل
األخبار تتواىل يف اتصاالت حبرينية لكسب ّ
الصهيوين و منها ما أعلن عن اتصال السلطات البحرينية سنة 2008
باألسر اليهودية اليت قيل أهنا من (أصول حبرينية) أي أ ّن أب العائلة أو
أحد أجدادها أقام فرتة يف البحرين  ،و مقيمة اآلن يف (إسرائيل) و يف
الواليات املتحدة و بعض الدول األوروبية عارضة عليهم إرجاع جوازاهتم،
بل منح اجلوازات ألبنائهم وأحفادهم وأقربائهم إن قرروا الرجوع.
و ذكر موقع جي.يت.أ .اليهودي أ ّن حاكم البحرين اجتمع يوم
 2008/11/11يف نيويورك باجلالية اليهودية من (أصل حبريين) و
سيسهل رجوعهم ،و
وعدهم بإعطاء اجلنسية البحرينية  ،وقال هلم أنّه
ّ
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استعادة اجلنسية البحرينية و عرض عروضا هلم باألراضي.
و قد اجتمع يف نيويورك مع حنو  50من اليهود الذين هاجروا إىل
الواليات املتحدة  ،و قال هلم ( أهنا مفتوحة ،أهنا بلدكم)  ،و كان هذا
االجتماع على غرار اجتماع مماثل يف لندن صيف . 2008
و توجه السلطات يف البحرين أبواقها املأجورة إىل ذكر أ ّن الشيعة هم
الذين طردوا اليهود من البحرين يف  ، 1948و هذه األبواق تفسها ال
تذكر أ ّن اليهود هم ا لذين طردوا الفلسطينيني من أرضهم.
و زارت جمموعة متثل األسر اليهودية أطلق عليها أهنا (ذو أصول حبرينية)
سنة  2008البحرين الستكشاف واستيضاح األمور واألسباب وراء
اخلطوة البحرينية  ،و من بني تلك األسر عائلة يادكار املقيمة يف كالفورنيا
بالواليات املتحدة وأسرة عزرا املقيمة يف حيفا بـ (فلسطني احملتلة) والبعض
من أسرة نونو يف بريطانيا.
و اهلدف واضح  ،حيث ترى السلطات البحرينية بأ ّن االستعانة
واالستفادة من عداء حكومة إسرائيل و اليهود للشيعة يشكل دعما هلا يف
سياستها بعزل أبناء الشيعة سياسيا  ،حىت الوصول ألبادهتم هنائيا  ،قال
ِ
ِّ ِ
خشد الن ِ
ين أخ ْشخرُكواْ
تعاىل  ( :لختخ ِج خدن أ خ
ين خآمنُواْ الْيخـ ُه خ
ود خوالذ خ
اس خع خد خاوًة للذ خ
( .) .......سورة املائدة.)82،
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تجنيس المغنيين :
من بني املمنوحني اجلنسية مغنية  ،من سوريا  ،تسمى (أصالة)  ،قالت
أهنا مل تطلب اجلنسية  ،و هي مندهشة مثل الشعب البحريين ،و تقسم
إ ّهنا ال تعرف كيف حدث هذا ( ،جاللة امللك أمر مبنحي اجلنسية
البحرينية)  ،و ال تعتقد أ ّن الشكر من خالل اهلاتف ،و لكنها ستشكره
بطريقتها اخلاصة ،أغنية شكر ،و هذا كل شئ تقدر عليه ،حسب تعبريها!
هكذا يتاجر جبنسية أصبحت مستباحة لوطن مستباح  ،و لدرجة أ ّن
اآلخرين ال يصدقون أ ّن ذلك حيصل  ،و أ ّن جنسية بلد تعرب عن كرامته و
عزته رخيصة عند احلاكم هلذه الدرجة  ،و اندهش موظفوا الداخلية
اللبنانية يف مطار بريوت جبواز املغنية البحريين يف زيارة هلا سنة ، 2006
لقد كان االرتكاز الذهين املفقود من عقل احلاكم البحريين موجود يف
عقول صغار املوظفني اللبنانيني ،و هو أ ّهنا ال تستحق هذا اجلواز و ال
اجلنسية ،و أ ّن احلاكم مينح ما ال ميلك  ،و يتاجر بغري بضاعته !!.
حيصل هذا يف وقت حيرم منه البحرينيون أبا عن جد من الرجوع إىل
بلدهم  ،و عائلة احلاج صاحل السرتاوي مثاال  ،حيث حرمت من العودة و
هي عائلة حبرينية  ،و ترفض السلطات جتديد جوازات من بقى من أبناء
احلاج صاحل  ،و حيرم أبناءهم البحرينيني من احلصول على اجلواز البحريين.
و نسبت مصادر معارضة حبرينية أ ّن مغنيا أمريكيا مشهورا  ،و هو
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(مايكل جاكسون) هرب من دعاوى بالفساد األخالقي من الواليات
املتحدة  ،فاستقبله النظام و أبنائه يف البحرين  ،و حل عليهم ضيفا مكرما
مبجال لفرتة من الوقت  ،و لكن ما لبث أن قاضاه ابن احلاكم عبد اهلل
بن محد آل خليفة برد أموال قيمتها سبعة ماليني دوالر ّادعى أنّه قدمها
جلاكسون أثناء أزمته املالية  ،لكن جاكسون يتذرع بعدم وجود اتفاق ملزم
وا ّن قضية عبد اهلل بن محد قائمة على خطأ وحتريف ونفوذ مفرط  ،و ما
لبث املغين إال قليال و مات و ذهبت أموال الشعب البحريين املسروقة يف
حمبة املغنيني و املغنيات و الراقصني و الراقصات !!!.
و بلغ كرم النظام هنا قمته يف استضافة املغنيني و اهلاربني من آثار
القضاء و العدالة يف بلداهنم و املتأزمني نفسياً وماليا  ،و بأي استحقاق
نال املغين و من قبله املغنية و غريهم اجلنسية البحرينية ؟ فال ميالد يف
البحرين و ال إقامة  ،و ال لغة و ال عروبة و ال خدمات جليلة ظاهرة
للعيان .
تجنيس اإلسالميين :
يف تداخل عجيب و خلط فريد مت جتنيس بعض اإلسالميني ممن تورطوا
يف شحن األمة بثقافة العنف و الكراهية بدل احلب و املعرفة احلقيقية
للدين  ،و هذا يؤشر إىل منهجية التجنيس من جهة و يشري إىل نفوذ
92

بعض املتعصبني السنة يف اجلهاز احلاكم من جهة أخرى ،فاملنهجية هي
تغيري دميوكرايف وصوال إىل اإلبادة اجلماعية للسكان األصليني  ،و خلق
صراع مذهيب بني مكونات الشعب الرئيسية لقهر املكون الرئيسي للشعب
و املواطن األصلي  ،و هذا يتطلب استرياد قيادات مذهبية تقوم بالشحن
و التحريض و الفتنة  ،و لديها اجلرأة و الصالفة و ال تكون بقدر جيد من
معرفة حساسيات اجملتمع.
استرياد ال خيرج عن دائرة اجملازفة ذلك الذي تستقبل فيه السلطة يف
البحرين البائعني للفكر العنفي املصحوب بالسخرية و اللذعة  ،ممن
يصعب عليهم احرتام اآلخر و عقائده  ،بل باهتامه بالبدع و اجلهل و
الكفر  ،و التناقض يف حكام البحرين أن تستورد من يشتم احلكام العرب
و ينكل هبم بأبشع الشتائم كما يشتم علماء بالط احلاكم العريب و لدى
بعضهم مشكلة مع أنظمة عربية حليفة للبحرين ،و كيف ميكن تصور من
ينفى من أمريكا و كندا و ال يستطع أن يذهب إىل بلده األصل فتستورده
و تستقبله سلطة البحرين و قيل أ ّهنا وزعت على بعضهم اجلنسية مباشرة ،
بدعم من مجاعة إسالمية حملية ،و فيال خاصة يف مدينة محد  ،و برنامج
تلفزيوين مباشر لقناة البحرين الفضائية ،و كان سبب إخراج أحدهم من
الواليات املتحدة األمريكية اليت هي ببعض املقاييس الدنيوية بلد احلريات
و التعدديات هو خرق قوانني اهلجرة و هتديد األمن القومي  ،و ال تسع
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بعضهم دول العامل و لكن تسعه قلوب حكام البحرين فهو نعم املواطن و
ميكن أن يكون عنصرا مميزا يف اسرتاتيجية حمو و إبادة السكان بعد إحداث
الصراعات بني مكونات الشعب.
نقلت جريدة شبه حكومية تأمتر بأوامر السلطة السياسية مباشرة أ ّن أحد
الذين استقبلوا هو الشيخ غنيم  ،أخذ إىل مدرسة كشخصية دينية فأحدث
أزمة  ،و ذهبوا به إىل مقر انتخايب يف  2006فأفىت بتحرمي دعم املرأة و
أىن له الفتوى  ،و ظهر على برنامج تلفزيوين فوزع الكفر و البدع على
ّ
غالبية الشعب( .جريدة األيام/تاريخ . )2007/4/10
كما استوردت السلطات من اإلسالميني العرب صالح سلطان و نقل
أنه أعطي اجلنسية البحرينية و هو أيضا ضاقت به احلرية يف الواليات
عني
املتحدة األمريكية فغادرها إىل البحرين البلد األكثر استريادا للبشر و ّ
بني عشية و ضحاها مستشاراً لرئيس اجمللس األعلى للشؤون ؟
و من اإلسالميني اجملنسني باجلنسية البحرينية خطيب سوداين يف جامع
الشيخ حممد بقرية البديع  ،و قضيته غريبة فهو يسكن يف بيت وقفي جماين
و دون أجور السكن و املاء و الكهرباء  ،و يستلم راتبني أحدمها من وزارة
التعليم ألنه مدرس يف املدرسة القريبة من اجلامع  ،و اآلخر من وزارة
الشؤون اإلسالمية ألنه إمام اجلامع  ،و مل يكتف بتجنيسه خالف القانون
و بكل تلك اإلمتيازات بل ارتقى املنرب متحديا األهايل جبنسيته البحرينية
94

املزورة) يف نظر األهايل  ،و خاطب املتواجدين يف املسجد بعنجهية و
( ّ
أ ّن اجملنسني مواطنون شئتم أم أبيتم واجلنسية مكرمة من احلاكم و أ ّن
للمجنسني حقوقا مثل املواطنني  ، ...لقد تنازل عن بعض حقوقه فاألصل
يف البحرين تفضيل األجنيب و اجملنس على املواطن و إن كان سنيا  ،و هذا
جيهل هذه املعلومة!! مما جعل األهايل يرفعون عليه عريضة و يوقفوه عن
اخلطابة يف اجلامع !!!.
فكيف جئ هبم و من أعطاهم تأشرية دخول للبحرين و ملاذا يدعمون و
ماهلدف من ذلك؟ و هل يأمنهم و فكرهم حكام البحرين على أنفسهم؟
و ما هي املعايري و الضوابط اليت استندت هلا السلطة يف إعطائهم و
أمثاهلم.
و مع االحرتام فإ ّهنم ال يستحقون اجلنسية طبقا للقانون  ،و القانون
يتالعب به احلاكم و جالوزته كيفما يرغبون حتت مسمى (خدمات
فأي خدمة جليلة قدموها للبحرين ليعطون اجلنسية؟ إال
جليلة) للبحرين ّ ،
تلك اخلدمة الكربى و لكن بعد اجلنسية من سخرية بعضهم على الشعب
و عقائده  ،و حماولته تصدير الفنت!!.
ِ
املستوردين بأنه (جيب) جتنيس من خدموا األمة فهذا حبد
و أما تربير
ذاته كارثة ألنه اعرتاف بسلطة خارجة عن القانون و عدم االحتكام له ،
ألنه مل ينص على جتنيس خدمة األمة  ،و الشعب ال يتفق أ ّهنم مصداق
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خلدمة األمة  ،و يفتح الباب على مصراعيه لتجنيس كل خدمة األمة  ،و
كل الذين حاربوا (إسرائيل) يف فلسطني ولبنان وسورية تعتربهم الشعوب
العربية من خدمة األمة  ،فهل يلتزم النائب اإلسالمي املستوِرد هبذا و ال
يكتفي هبذه اإلنتقائية ؟ حىت يبدأ بتجنيس شيعة لبنان املقاومني األشداء و
الذين قدموا خدمات لألمة عظيمة و انتصروا على الكيان الغاصب الذي
اهنزمت اجليوش العربية أمامه و استنقذوا ما بقي من كرامة األمة ! و
كذلك جتنيس أهلنا يف فلسطني و الضفة الغربية و أبناء عمومتنا يف غزة
الذين ثبتوا و أثبتوا أ ّن البعد عن احلكام العرب يؤدي بالنصر و الركوع
إليهم يأيت بالفشل و اهلزائم !!! و ما أكثر من ينطبق عليهم عنوان خدمة
األمة يف بقاع العامل املختلفة بل البد أن يوجد من خدم األمة يف
أفغانستان و الصومال و دارفور و غوانتانامو! .إ ّن من املؤسف أن يتحول
بعض النواب يف البحرين لواجهة للنظام ال مراقبا للسلطة التنفيذية و
مشرعا هلا القانون الذي جيب أن تطبقه و إال فعليها احلساب و العقاب.
و األقرب أ ّن بعض اإلسالميني السنة يف البحرين و هم قليلوا خربة
باأللعاب السياسية و خداع النظام قد وقعوا ضحية خمطط أمريكي بعلمهم
أو جبهلهم يتم فيه تسهيل خروج غري املرغوبني من أمريكا حيث يقيّد
القانون و القضاء تصرفات السلطة التنفيذية  ،فأوعز السيد األمريكي إىل
عمالئه احلكام يف البحرين عن طريق هؤالء االسالميني باستقباهلم و توفري
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أسباب الرفاه هلم  ،فكانت مؤامرة أمريكية خليفية ضحاياها املشايخ
املستوردين و بعض إسالميي البحرين السنة الذين كانوا يظنون أهنم
خ
حيسنون صنعا  ،أو أهنم شركاء النظام يف هذا االستدراج !.
لكن كيف انطوى ذلك على بعض اإلسالميني أنفسهم و هو اخلبري
بوضع احلكام العرب و احنطاطهم من جهة و تبعيتهم للسيد األمريكي من
جهة أخرى و مل يتوقف بلحظة تفكري و تأمل ليسأل نفسه عن هذا
االستدراج و املصيدة من بلد صغري و ماذا ورائها ؟ أم أنّه كان مضطرا بعد
أن ضاقت عليه السبل !.
تجنيس أبناء البحرينيات :
تضاعف أعداد اجملنسني حينما أصدر احلاكم محد بن عيسى أمرا
(ملكيا) يقضي بتجنيس مجيع أبناء البحرينيات املتزوجات من أجانب دون
استثناء  ،و القوانني يف هذا البلد يصدرها احلاكم و أجهزته األمنية و
الذين يتصرفون كعصابات و ليس كرجال دولة  ،و أما الربملان فليس إال
واجهة خداع مشلول من كل قواه  ،فالربملان يناقش و احلاكم يقرر و أمره
فأي قيمة للربملان ؟ و سبب التضاعف هو أن
نافذ على الربملان ّ ،
عالقات اجملنسني بأوطاهنم األصلية أكرب و أقوى من عالقاهتم ببلد
التجنيس  ،مما جيعل غالبية األزواج و الزوجات من البلد األصل  ،و يف
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احلالة القبلية كمثال اجملنسني السوريني و األردنيني و اليمنيني و قد تكون
احلالة يف الباكستانيني قبلية أيضا فإن غالبية حاالت الزواج تتم بني أبناء و
بنات العم و اخلال و العمومة و اخلؤولة ضمن القبيلة الواحدة  ،أبناء
العمومة و اخلؤولة و بناهتا و زوجاهتم من البلد األصل  ،فالسورية تتزوج
سوري و األوالد تعطى هلم اجلنسية البحرينية  ،و هكذا األردنية و اليمنية
و الباكستانية  ،فإذا ما أضفت املعدالت الكبرية لإلجناب لدى القبائل و
سكان البادية اليت تستوردها البحرين من سوريا و األردن و باكستان  ،و
عادة تعدد الزوجات لديها  ،و كون هذه الفئات تعمل يف القوات املسلحة
و األجهزة األمنية و العسكرية فإ ّن النتيجة ستكون كارثية على اجملتمع
البحريين الذي سوف يكون أقلية مضطهدة يف بلده  ،و مواطنون غرباء يف
أوطاهنم.
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جانب سياسي
الشعب البحريين يقطع بأ ّن احلاكم هو املسؤول األول عن التجنيس  ،و
هذا حمور يتفرع عليه فهم كثري من القضايا الرئيسية يف البلد  ،لقد استلم
حاكم البحرين احلايل محد بن عيسى آل خليفة احلكم يف ، 1999/3/6
بعد موت أبيه يف اليوم نفسه  ،فرتقب املواطنون الشرفاء شيئا من التغيري
بعد السنوات العجاف اليت عشعشت بالبلد  ،فلقد كانت عقود احلاكم
السابق تعج باألزمات  ،أزمة بعد أزمة ،و ختللتها عدة انتفاضات قام هبا
املواطنون و قمعها األجانب  ،و شهرا فشهرا زال هذا الرتقب و التفاؤل ،
فالرجل الذي ّادعى اإلصالح و رفع املواطنون سيارته فرحا بأقواله يف
التغيري  ،و وعد الشعب بأحلى األيام اليت مل يرها بعد  ،ما لبث أن انقلب
على عهوده و وضع كالمه حتت قدميه  ،فلم ير الشعب أياما مل يرها
بعد و ال سواحل مل تطأها أشرعته  ،بل رأى الضد متاما  ،أياما مرة لئيمة
و سواحل تباع لألجانب و متتلئ باجملنسني من أصقاع األرض  ،و انتبه
املواطنون أصحاب الضمائر احلية ملا كان خيطط باخلفاء و يـُغخلف
بشعارات ،و هلهل اجملنسون و أصحاب الضمائر امليتة لقدوم حاكم يبيع
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الوطن لألجنيب ليال  ،و هنارا ي ّدعي اإلصالح الكاذب  ،و أثبت التجنيس
املمنهج بأ ّن احلاكم احلايل حتركه األوهام و يسري يف ظالم  ،ألنه هو قد
يذهب ضحية ختطيطه و تطبيقه لتخطيط غريه ،لقد خان الوطن و
الشعب  ،وهو السبب الرئيسي للتجنيس ،و قد يكون ضحيته الكربى.
و الكذب و الدجل أصبحا سياسة معتادة يف هذا البلد الصغري ،
فاحلاكم امللقب بالشيخ و صاحب السمو أول عهده ،و بصاحب
(العظمة) بعد شهور من حكمه  ،و امللك بعد سنتني من عهده ،يتخلى
عن وعوده و خيلف مواثيقه املوثقة يف تلفزيونه بالصوت و الصورة ،و
يكذب على املأل و خيون الشعب و يقول بعدم التجنيس و عدم التمييز
يف البحرين ،إ ّن نظرة واحدة على كومة شرطة أو حفنة عسكريني تكذبه و
تلحظ أ ّن نسبة اجملنسني هي الطاغية حىت أصبح احلل و العقد يف بعض
الدوائر بيدها تتالعب بالبلد كيفما تشاء ،و بنظرة واحدة يف وزارات
الدولة ترى التمييز متربج ال داعي للتدقيق يف اكتشافه ،فعلى من يتم كل
أي مصداقية تبقى لصاحب األلقاب املبجلة.
هذا الزيف و اخلداع ،و ّ
و ال يتوقف احلاكمون من التجنيس اجملنون الذي سيوردهم املهالك  ،و
ال شعرة ضمري يف وجداهنم امليت تتحرك عندما يشاهدون األجنيب مهما
كان وطنه من هندي او سريالنكي أو مياين أو سوداين أو بلوشي أو
سوري أو أردين أو غريهم ميتلك الوظائف املرموقة دون مؤهالت سوى
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أهنم أجانب و البحريين تضيق بشهاداته اجلامعية البلد فيعمل منظفا
للسيارات و دورات املياه أو يهرب إىل املنايف طلبا للرزق ،أل ّن كل هؤالء
األجانب أقرب إىل احلاكم من أبناء البلد ،فهو أجنيب مثلهم ،باع الوطن
بأوهام.
أوهام من حاكم ظامل و نظام طاغويت خترتقه القوى االنتفاعية فتغذيه
خماوف قوى خارجية و داخلية تعمل ملصاحلها الشخصية و الفئوية.
و هو الذي يستغل املادة  6من قانون اجلنسية البحريين  1963يف
جتنيس و توطني األجانب فكل قرارات البت يف طلبات التجنيس تصدر
من الديوان األمريي سابقا و امللكي حاليا و مت إنشاء جلنة جتنيس بالديوان
امللكي و ذكر تقرير البندر اسم عادل راشد ممن هلم صلة بتلك اللجنة  ،و
يقتصر دور دائرة اهلجرة واجلوازات بوزارة الداخلية على استقبال الطلبات
والتأكد من وجود بعض الوثائق ،وتسليمها للديوان  ،و هو أمر أكده
النظام واحلكومة يف أكثر من رد سواء يف اإلعالم و الصحافة كما يف رد
البنعلي يف أكثر من مقابلة تلفزيونية بعد ندوة التجنيس الشهرية اليت
عقدهتا اجلمعيات السياسية الست يف 2003/7/16م .
و ردا على تقرير جلنة التجنيس يف الربملان و هي جلنة تلفيقية و تزييفية و
ليست حقيقية ّ ،ادعت أ ّن غالبية حاالت التجنيس أمنا متت بناء على
أوامر (ملكية) وفقا لقانون اجلنسية ،فللملك حق أعطاء اجلنسية ألي
101

شخص حىت لو مل يستوف شروط اجلنسية .
لقد كانت هذه األوامر حمل استنكار شديد و امتعاض من قبل الناس
خصوصا بعد منح اجلنسية البحرينية ملغنية سورية و اليت شرحت تفاصيل
تبني استهتار احلاكم و استخفافه بالقانون.
حصوهلا على اجلنسية بطريقة ّ
لقد كانت التوصية من شبه الربملان العاجز بضرورة التأكد من استيفاء
طاليب اجلنسية لشروط التجنيس قبل منحهم اجلنسية مبوجب أوامر
حكومية  ،و جاء الرد على التوصية و هو أ ّن احلكومة ليست اجلهة
املختصة مبنح اجلنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط
واملتطلبات القانونية  ،فسلطة املنح خيتص هبا ( صاحب اجلاللة امللك
املفدى) و حده وفقا للمادة ( )6من قانون اجلنسية البحرينية لعام
1963م وتعديالته.
و املفدى هذا ال يشرتي القانون بفلس واحد و ال يشرتيه القانون بأقل
من فلس.
و ملعرفة أكرب يف هذا اجلانب يلزم التدقيق يف التصرحيات اليت تصدر منه
ففي اجتماع احلاكم مع جملس الدفاع األعلى أشار إىل أن ( الوضع حيتاج
فأي حتديات هذه ؟ و ماهي
إىل يقظة وختطيط منظم ملواجهة التحديات) ّ
جهتها ؟.
إ ّن هذه الصالفة من السلطة و التجرئ الواضح يف رد احلكومة على
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توصيات اللجنة الربملانية عن التجنيس و املنشور يف الصحافة أكدت
مسؤولية رأس النظام محد بن عيسى آل خيفة عن كل هذا املشروع وعن
طلبات التجنيس ،حىت املستوفية للشروط منه ،و بالتايل فإ ّن احملاكمات و
التاريخ جيب أن تضع احلاكم كمتهم أول يف اإلبادة و التطهري العرقي .
األغراض االنتخابية :
يقصد من األغراض االنتخابية الفوائد و العوائد اليت جينيها النظام و
أسياده و توابعه من التجنيس يف رفع احلصة االنتخابية املؤيدة للحكم  ،و
هي مقصودة من التجنيس يف مراحله املختلفة  ،و هذا ما جعل احلكم
يصعد أعداد اجملنسني بشكل تضاعفي قبل مرحلة االنتخابات شبه
ّ
الربملانية  ،و ليغطي على مقاطعة مجعيات أصيلة يف اجملتمع البحريين هلا،
فقام احلكم بسن مراسيم ألزمها دون قانونيتها  ،و جعل التصويت لكل
اجملنسني دون استثناء ملرور سنني أو شهور على جتنيسهم كما يف قانون
اجلنسية لعام  ، 1963و عمل تصويت الكرتوين  ،و كثّر مواقع مراكز
التصويت  ،و مراكز تصويت متنقلة  ،و عمليات حتويل العناوين وتبادل
األصوات من دائرة إىل أخرى  ،و عبث كما يهوى يف الدوائر االنتخابية
الباطلة  ،توزيعا أكثر عنصرية و طائفية من قبل  ،حبيث ختدم نوابه و
تزويره ،و دون رقابة  ،و أجرب اجملنسني العسكريني بالتصويت و إجبار
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عائالهتم و أبنائهم كذلك  ،لتكون النتيجة حمسومة سلفا بفوز مرتزقة
النظام يف كل دائرة منافسة.
البحرين نموذجا للتحايل على المطالب الشعبية :
السلطة يف البحرين هي النموذج البارز يف املنطقة للدجل و اخلداع على
كل األصعدة  ،و كل العهود اليت أعطيت للشعب صارت حتت أقدام
الطغاة  ،و أصبح التقهقر مسة هلذا البلد على املستوى الرمسي و يف
احلريات حىت وضعت البحرين يف التقارير الدولية للعام  2007متأخرة و
يف دليل احلرية الصحفية حول العامل واليت يصدرها مراسلون بال حدود
احتلت البحرين املرتبة  111مرتاجعة عربياً ،و اعتُربت البحرين غري حرة
يف تقرير عن دول اخلليج حلرية الصحافة يف العامل والصادر عن منظمة
فريدم هاوس وجاءت يف املرتبة الرابعة خليجياً.
و جملس احلكم الذي يسمى برملانا هبتانا أريد له أن يكون عاجز و
مشلول و هي النتيجة الطبيعية للتالعب الكبري يف دوائر االنتخابات و
مراكزها املتنقلة و التزويرات و التجنيسات  ،فأظهر احلكم للمجلس من
يتاجر بالتجنيس على حساب قضايا الوطن و األمة  ،و أعلن نائب
احلكم السعيدي عن (تشكيل جلنة لتلقي طلبات التجنيس) يف ، 2006
و دعى األجانب للتقدم هلذه اللجنة و ّأدعى أنه سيتابع شخصيا ملفات
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الطلبات ،كما أدعى خالد و هو نائب آخر للحكم أ ّن (التجنيس يتم
حتت غطاء قانوين)  ،رغم الفضائح و الفضائع!! .و مل نرى نوابا يف
بلدان العامل األخرى هبذه الكيفيات  ،هم السلطة األقوى نظريا و لكنهم
منبطحون للسلطة التنفيذية كالفرش املنشورة عمليا  ،يلمعون وجهها
القبيح و تدوسهم بأقدامها امللوثة  ،و ال يسمعون أو جييبون أبناء
مناطقهم الذين يستصرخون وينادون واغوثاه من التجنيس و كوارثه!!.
ألهنم ما وصلوا بأصواهتم  ،إهنا أزمة احلريات أوال و أساسا ترتاكم بالتزوير
ينجح للمجلس املتخلف السفيه و حيرم و يس ّقط من
و التلفيق فيقدم و ّ
اجمللس املتقدم النزيه.
و أصبحت البحرين منوذجا للتحايل وااللتفاف على املطالب الشعبية ،و
املشاركة احلقيقية يف صنع القرار ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية ،و
احلاكم الذي رفع شعارا دون مستواه النفسي و العملي  ،فارغ أجوف و
هو اإلصالح ،أصبح منوذجا للغدر و الكذب  ،و هذه هي األيام
اجلميلة اليت وعد الشعب البحريين هبا و مل يرها قط ،أيام حتفل بآالف
العاطلني و احملرومني ممن ال يفي راتبهم إجيار شقة  ،أيام صار فيها امتالك
قطعة أرض تؤويه من وطنه حلم بعيد املنال  ،أيام يكون فيه املواطن
األصلي عملة نادرة ،أيام استبدل فيها املواطن املخلص مبرتزق مستغل ،و
أيام خيدم املواطن سيده من أصل بنجايل و هندي و باكستاين و بدوي و
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قبلي  ،و مغين و راقصة !! و ينطق نصف البلد باللغة األردية ،و تتفشى
فيهم األمية ،و تتصيد احلدود اخلليجية البحرينيني اجلدد ألهنم إرهابيني .
عدم الوالء لألرض و الوطن :
كثري من التناقضات يعيشها عناصر احلكم يف البحرين  ،و منها مسألة
والء اجملنسني  ،فحكم آل خليفة يف البحرين يشكو من أ ّن مواطنيه
يقرون له بالوالء  ،و يأمل أ ّن جمموعات األوباش
مبختلف مشارهبم ال ّ
اجملنسة تفوق أبناء البحرين يف الوالء ،و املقصود من الوالء هو الوالء
للحاكم الظامل و العائلة املتسلطة و القبيلة الغاصبة  ،و ليس للبلد و أبناء
البلد و األرض و أبنائها ،و لكنه يفتقر للدقة و التحقيق و يعيش باألوهام
فإن هؤالء اجملنسني ال والء حقيقي هلم للنظام  ،بل أن بلداهنم األصلية
تشك يف والئهم و تساعد يف التخلص من ذواهتم و تبعاهتم ،و هي
تستغلهم كما قد تستغلهم دول أخرى يف االستخبارات ،و ال عجب يف
ذلك إذ أ ّن احملفز الستيطاهنم يف البحرين هو االسرتزاق ،و هو قد يأيت من
جهة أخرى بأكثر مما يأيت من نظام آل خليفة  ،و من هذا الباب أعلنت
رمسيا دوائر النظام عن اعتقال عنصرين يعمالن يف قوة دفاع البحرين بتهمة
التجسس لصاحل الشقيقة قطر  ،و هذا مؤسف أن يتجسس بعضهم على
بعض يف منطقة اخلليج و هم يف منظمة مشرتكة  ،و كما نقل عن الرمسيني
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القطريني أ ّن البحرين كانت تتجسس على اجلناح القطري املشارك يف أحد
إجتماعات (القمة) اخلليجية اليت أقيمت يف املنامة يف التسعينيات  ،و
األخبار الرمسية يف هذه املنطقة املتخلفة إداريا و سياسيا و اليت تفتقد إىل
مصادر متعددة و مستقلة للخرب و اإلعالم قد ال تطابق الواقع و ختفي
كثريا من حوادثه احلقيقية.
و تنقل كثري من جزئيات فقدان الوالء للمستوطن اجلديد لشعبه و أرضه
فقد نقل عسكري حبريين قصة حزينة و حقيقية أثناء املناوشات بني
الشقيقة املشاكسة قطر و حكام البحرين على جزر حوار و هي أن طائرة
قطرية حربية عربت أجواء البحرين مبستوى منخفض و كانت البحرين تع ّد
للحرب فلما رآها اجملنسون و غالبيتهم سودانيون طبقا للمصدر طالبوا
بالعودة إىل بلداهنم األصلية  ،و احلرب مل تقع !!!.
أما الفضيحة اليت نقلت عن اجلنود البحرينيني ـ و غالبية جنود النظام يف
البحرين من املرتزقة األجانب ـ املشاركني يف درع اجلزيرة يف الكويت فهي
يف هروب  25جندي حبريين من قوات درع اجلزيرة  ،ولّوا فرارا و مل تبدأ
املعارك بعد  ،و ال املناورات  ،كأهنم يتمثلون بـبيت الشاعر :
ولكن يف اهلزمية كالغزال
أنا يف احلرب ما جربت نفسي
و عندما هامجت القوات السعودية ظلما و عدوانا احلوثيني يف اليمن و
فشلت و ضعفت فاستنجدت بباكستان و دول عربية كاألردن و البحرين
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و قطر طالبة منهم الدعم بقوات عسكرية  ،فإ ّهنا شددت على أال تكون
للقوات اخلليجية اليت سيتم اختيارها أي أصول مينية(.القدس العريب/
تاريخ .)2009/11/27و اخلطاب موجه إىل الشقيقة الصغرية البحرين
اليت حتوي مؤسساهتا العسكرية جماميع من أصول مينية  ،و ليس من
األردن أو باكستان إذ ال أصول مينية يف قواهتما و الرسالة واضحة أ ّن
اجملنس البحريين والئه لوطنه و أبناء وطنه األصلي ال إىل دول االسرتزاق و
االسترياد.
و هذا حمل خلل رئيسي و سيادي سيوقع احلكم يف البحرين يف مآزق
إن دخلت حربا فمجموعة قواهتا مرتزقة بنسبة قد تقدر بـ  ، % 90من
بلدان متعددة و عدمية الوالء و االنتماء للوطن اجلديد  ،كما أ ّن هذا
التعدد يؤدي بتشرذم القوات العسكرية و عدم انسجامها  ،و أ ّن جزء من
هذه القوات ال يتقن حىت لغة البلد و هي العربية و هم اآلسيويون
كالباكستانيني و البلوش.
الوالء مطلب صعب على أمثال هؤالء اجملنسني ألنه مرتبط مباشرة و
روحيا باألرض و الوطن و املطالبة ينبغي أن تكون يف احرتام الشعب و
تقديره و التزام الضوابط و القيم األخالقية اجتاهه و عدم إهانته أو الغدر
به  ،و أل ّن املادة اململوكة رخيصة و ال تقدر إذا كان احلصول عليها جمانا
فكذلك اجلنسية البحرينية بل تتعدى النظرة الرخيصة إىل كثري مما يتعلق
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بتلك اجلنسية مثل جواز السفر البحريين و اإلدارة البحرينية و املؤسسة
البحرينية بل و اإلنسان البحريين  ،كل ذلك قد يبدو رخيصا و يتم
االستهزاء و السخرية به ،فال يكون أبدا موضوع استغراب أن تأيت امرأة
جمنسة إىل مدرسة ابنتها اليت اختلفت مع زميلتها و تقذف بوثائق اجلنسية
البحرينية على طاولة مديرة املدرسة و تكيل اإلهانات للبحرين و شعبها ،
و ال غرابة أيضا أن يرجع اجملنس إىل بلده و موطنه األصلي تاركا زوجته
البحرينية و أوالدها دون معيل  ،فال حاجة لديه عندهم إذ أ ّن راتبه
التقاعدي حيول مباشرة إىل بلده األصلي ،و هذه قصص واقعية.
و ال غرابة من أن يهرب اجملنس جلود هالل الرويلي من شقته املستأجرة
دون دفع األجار املستحق و يرد على املؤجر حينما يهدده بأن لديه جواز
سفره البحريين بأنه ال حاجة له هبذا اجلواز ما دام ميتلك جوازه األصلي
السوري!!! و لكن الغرابة أن يقوم النظام بإعطاء أمحد جلود هالل الرويلي
قرضا لريمم بيته القدمي  ،و كأنه تكرميا له  ،و أبناء البحرين ال بيوت هلم
!!! فموضع الغرابة و التعجب و احلرية هذا النظام البائس و هذه
السلطات التعيسة !!!.
هؤالء اجملنسون ال يطلب منهم والءً للبحرين أرضا و وطنا بل تتربأ منهم
شعوهبم األصلية و تضحك عليهم  ،وهم يضحكون على آل خليفة و آل
خليفة يضحكون على أنفسهم.
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و هتمة عدم الوالء هذه مسخرة يف الدويالت و األنظمة الكارتونية
فاحلاكم يتهم الشعب و أبنائه الذين عاشوا يف البلد و مات أجدادهم
كدحا يف عمارته بعدم الوالء فيستنجد و يستورد حثاالت البشر و يطلب
منها والء و يصدق نفسه و خيدعها هبذا الوالء  ،و عندما يتحرك و
الشعب املسحو ُق برغيف خبز و لقمة عيش و بنسيم حرية
يطالب
ُ
مفقودة بامتياز يثور احلاكم و جالوزته و خيرجوا التهم من علبها املغلفة
فيها بعدم الوالء و الفتنة الداخلية و املذهبية  ،بينما احلقيقة أ ّن الغالبية ال
توصف حتركاهتا بالفتنة و عدم الوالء بل باحلقوق و اإلرادة يف األنظمة
الدميقراطية  ،رأي الشعب هو رأي األكثرية و الغالبية و هي اليت ينبغي أن
حتدد مسارات البلد و هويته  ،و مالذي حيميه النظام إذا قمع الغالبية  ،أم
أنه حيمي الغالبية بقمع الغالبية.
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جانب خدماتي و اقتصادي
البحرين هي األضعف اقتصاديا على مستوى دول اخلليج العربية  ،و
األكثر ظلما يف توزيع عوائدها املالية ،و يقبع املواطنون يف اختناق متزايد
من املعاناة واحلرمان وضغط اخلدمات و على صعيد البطالة و اإلسكان
وخدمات الكهرباء و املاء وارتفاع معدالت الفقر ،حيث تذكر بعض
اإلحصاءات الرمسية أن ثلث املواطنني يقعون حتت خط الفقر ،وهو األمر
الذي تضاعف كأثر من آثار التجنيس وجرائم املال العام املنظمة ،وأدى
إىل تصاعد معدالت االحنراف االجتماعي وجرائم اآلداب.
و تشتكي السلطات من شح املوارد ،وحاجتها الدائمة إىل االقرتاض
واملساعدات اخلارجية و تستقبل مساعدات و معونات دول اخلليج يف بناء
مدارس و مراكز صحية للبحرين .
و بسبب التجنيس ازداد الضغط على اخلدمات اليت تقدمها الدولة
للمواطنني كالصحة واإلسكان والتعليم اليت كانت تعاين يف األصل من
الكثري من الصعوبات و ليست باجلودة اليت عليها دول اخلليج األخرى و
قد تصل البلد إىل حالة من االنفجار السكاين مستقبال حيث هي اآلن
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األكثر كثافة يف الشرق األوسط.
و هبا ضغوط كثرية على اخلدمات الطبية و الصحية  ،و ليس يف البلد
إال مستشفى مركزي واحد حكومي للمعاجلة و إجراء العمليات و هو
مستشفى السلمانية  ،و البقية مراكز صحية للعالج دون إجراء العمليات
 ،خيدم املستشفى أكثر من مليون على أرض البحرين على عهدة األرقام
اليت أعلنها الوزير املسؤول الرمسي ،و يوجد مستشفى آخر و هو
املستشفى العسكري و هو خاص للعسكريني يف وزاريت الدفاع و الداخلية
و غالبيتهم من املرتزقة و اجملنسني  ،و أبناء النظام ،و هو أكثر عناية و
جتهيزا .
اخلدمات الطبية و العالجية ضعيفة و متدنية بشكل ملحوظ و يضطر
كثري من أبناء البحرين للسفر إىل اخلارج للمعاجلة و إجراء العمليات ،و
الوضع الطيب يف البلد مزري و كارثي و قد يدخل املواطن املستشفى ساملا
و خيرج مريضا.
و يوجد نقص و شح شديد يف األدوية بوزارة الصحة واملستشفى
العسكري أيضا  ،إال أ ّن ذلك ال يعين اجملنسني الذي يقوم بعض األصحاء
بادعاء املرض طلبا يف الدواء ليقوم ببيعه يف بلده
منهم بزيارة املستشفى ّ
األصلي خارج البحرين و حيصل على املال على حساب هذا الشعب
،كما أ ّن األخسرة يف املستشفى أقل من عدد املرضى و يضطر املريض أن
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ينام بالبيت دون عالج الزم أو ينام بأرض املستشفى مرميا على أرضه
الصلبة ،فأي إنسان شريف يقبل أن ميوت املرضى املواطنون دون عناية
صحية و دواء و سرير  ،و الرعاية تتوفر لألجنيب و اجملنس؟؟؟ و حىت ال
نتهم باملبالغة سنضع هذه الصورة و هي منوذج حلاالت كثرية و هذه هي
العناية الفائقة لألطفال املشتبه بإصابتهم بانفلونزا اخلنازير يف مستشفى
السلمانية بالبحرين طبقا لتوضيح مصدر الصورة.

و الرعاية الصحية ليست باجلودة املتناسبة مع ميزانية الدولة ،و طبقا
لتقرير النفلونزا اخلنازير جاءت البحرين يف املركز األول عربيا من حيث
نسبة وفيات املرض إىل عدد السكان و سجلت  6وفيات  ،بينما مل
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تسجل السودان وليبيا و العراق و املغرب و تونس أية حالة وفاة حىت
صدور التقرير  ،و نشرته الصحافة البحرينية يف  ، 2009/10/9كما
سجلت البحرين  450حالة إصابة بينما مل تسجل السودان الذي عدد
سكاهنا أكثر من اثنني و أربعني مليونا إال أربع إصابات ،و ليبيا 19
إصابة(منتديات حبرينية ،موقع  Flucount.comااللكرتوين،
صحافة حبرينية).
هذا بإحصاء احلاالت اليت تعلمها حكومة البحرين و أعلنتها ،دون تلك
اليت ال تعلمها أو مل تعلنها ،حيث ذكرت مصادر حبرينية أ ّن حكومة
البحرين تتكتم على إصابات الطالب يف املدارس.
و طبقا للموقع املذكور و الذي يُعىن بإحصاءات وباء أنفلونزا اخلنازير يف
الصحة العاملية ومصادر أخرى
دول العامل كافّة ،ويستقي أرقامه من منظّمة ّ
وفق ما ي ّدعي أن نسبة وفيّات أنفلونزا اخلنازير يف البحرين و عقب إعالن
البحرين سادس حالة وفاة بسبب املرض بلغت  7.59لكل مليون نسمة.
و احتلت البحرين املرتبة  13على املستوى الدويل بني الدول األكثر نسبة
يف وفيات أنفلونزا اخلنازير ،و تصدرت كثري من الدول  ،كما أهنا يف املرتبة
 37من حيث نسبة الوفيات من العدد الكلّي للمصابني بالفريوس ،حيث
بلغ مع ّدل الوفيات ( 1من كل  75حالة مصابة باملرض ) .
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تعدد األمراض و انتشارها :
األمراض نوعان  ،نفسي و جسدي ،أما النفسي فهو حقد زرعه النظام
يف اجملنسني ،و بأهنم هدف للمواطنني و خاصة الشيعة منهم ،فتحول
ذلك التحريض و التهم و التعبئة ضد املواطنني إىل مرض حيتاج إىل تنفيس
ضد املواطنني العزل  ،و يرتجم إىل قمع و تعذيب و انتهاكات.
و أما اجلسدي فإنه شبيه باحلرب البيولوجية اجلزئية ،و ال شك أ ّن
القادمني اجلدد و اجملنسني املرضى سيأتون و معهم أمراضهم ،فمرض
انفلونزا اخلنازير اكتشف يف املدارس األجنبية يف البحرين قبل احمللية اليت
تضم الطالب البحرينيني.
و اختص تطعيم شلل األطفال  2005بفئة واحدة  ،فقد ذكرت جريدة
الوسط البحرينية يف  2005/9/29على لسان رئيسة قسم مكافحة
األمراض أ ّن محلة شلل األطفال تستهدف املقيمني والوافدين من اليمن ،
و قامت وزارة الصحة البحرينية حبملة تطعيم ضد مرض شلل األطفال يف
بعض اجملمعات السكنية البحرينية اليت يقطنها مينيون ،و الوزارة تقوم هبذه
احلملة بناء على توصية من منظمة الصحة العاملية ،ألخذ مجيع
االحتياطيات االحرتازية ملنع دخول الفريوس إىل البلد ،وذلك بسبب ظهور
حاالت من مرض شلل األطفال يف مجهورية اليمن الشعبية ،كما توجد
بعض فرق التطعيم يف اجلسر واملطار لتحصني األطفال والشباب حىت سن
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 15عاما للمسافرين أو القادمني من اليمن فقط  ،فاحلملة تستهدف
املناطق األكثر عرضة للمرض ،واليت يقطنها وافدون من اليمن ،و تقوم
فرق التطعيم بزيارة املنازل ،و مرض شلل األطفال ينتقل عن طريق األكل
والشراب امللوث وتنتقل العدوى أساسا من الرباز .
و ذكرت مصادر حبرينية أنه عثر على حاالت التهاب الكبد الوبائي
املعدي مبجنسني يف مدارس الزالق للبنني و البنات ،و لكننا مل نرى
تأكيدا أو نفيا للخرب من مصادر رمسية ،كما ذكرت مصادر أن الزالق
يكثر فيها اجملنسون السوريون.
و بعض اجملنسني لديهم مرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) كما
ذكرت الصحافة البحرينية عن اكتشاف إصابة باأليدز ألمرأة حبرينية
حامل من أصول عربية خالل الفحوص اليت أجرهتا استعدادا للوالدة
بإحدى املستشفيات احلكومية يوم . 2005/1/3
خدمات اإلسكان :
خدمات اإلسكان يف البحرين هي األردأ و األسوأ يف دول اخلليج العربية
 ،فبعض دول اخلليج توزع بيوتا كبرية جاهزة على مواطنيها  ،و بعضها
أراضي واسعة  ،و بعضها قروض دون أرباح أو بأرباح بسيطة ماعدا النظام
البحريين ،فهو يوزع بيوتا مقابل دفع صاحب البيت ربع راتبه الشهري ملدة
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مخسة و عشرين سنة  ،أي أنه يدفع قيمة األرض و البيت بأضعاف
مضاعفة ،و بعد تلك املدة يعطى ورقة ملكية البيت مكتوب فيها منحة
من حاكم البحرين.
و ذلك ليس يسريا أيضا يف الغالب و لعامة الشعب  ،إذ عليهم أن
ينتظروا سنوات طوال لتصلهم النوبة للحصول على بيت صغري  ،و يتطلب
االنتظار لسنوات وصلت يف بعض احلاالت لبعض من محلة اجلنسية
األصلية من  15إىل  20سنة؟! حيتاج ساكنه لتعديله بعد احلصول عليه و
ترتيب وضعه ليكون سكنا مالئما  ،لكن تلك املدة خيتزهلا النظام للمرتزقة
و اجملنسني و تعطى هلم دون انتظار و دون عناء ،فاجملنسون هلم األولوية
يف بيوت اإلسكان كما هلم األولوية يف الوظائف العسكرية و األمنية  ،و
لذا فقد تضاعفت طلبات اإلسكان بشكل كبري و صرح وزير األشغال
واإلسكان إنه من املتوقع أن يصل عدد الطلبات اإلسكانية إىل أكثر من
 50ألف وحدة سكنية ،و صرح نائب برملاين من مجعية الوفاق السياسية
وهو السيد الوداعي أ ّن حنو 10آالف جمنس تقدموا بطلباهتم لالستفادة
من اخلدمات اإلسكانية يف العام  2006فقط.
كما ذكرت مصادر شعبية حبرينية أن وزارة الداخلية تدفع نسبة %50
من قيمة القسط اإلسكاين عن موظفيها ! و املوظفون هم اجملنسون يف
الغالب  ،و توفر شققا إسكانية خاصة هلم أيضا يوجد بعضها يف سافرة و
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أم احلصم و مناطق أخرى  ،و هذه الشقق قدمية وتعترب ألوائل اجملنسني و
هي مملوءة حاليا.
و هذه األرقام املعلنة على مستوى اإلسكان اليت تقارب  50ألف طلب
يف انتظار دورهم وبعضهم ينتظر منذ التسعينيات من القرن املاضي تشري
على حجم الكارثة الفعلي وهو أ ّن  % 5من سكان البحرين يف انتظار
بيوت يسكنوهنا من جمموع مليون و هم السكان مجيعا  ،أما إذا كان
السكان األصليني هو  500ألف فرد فإن النسبة هي  ، %10يف بلد
صغري ال تتعدى مساحته  600كيلومرت مربع  ،حيث تضرب هذه الكارثة
استقرار الفرد و األسرة البحرينية و تدمرها  ،و وزارة اإلسكان عاجزة عن
تلبية طلباهتم بالبيوت املتواضعة ألهنا فضلت أن تعطي وحداهتا و خدماهتا
االسكانية ألصحاب اجلنسيات اجلديدة أمثال احمان عوض العماش.
عني النظام أحد اجملنسني مديراً
و لإلمعان يف الظلم و تقسيم البيوت ّ
إلدارة اخلدمات اإلسكانية يف وزارة االسكان و هو اجملنس ماهر حممود
العنيس ،حىت ال يدرك البحرينيون مدى اجلرائم املتعلقة باإلسكان.
فاآلثار املباشرة واضحة على اخلدمات و هي عادة ما يثريها املواطنون ملا
هلا من اتصال مباشر حبياهتم اليومية  ،فتجنيس  120ألف شخص يعين
فقدان  120ألف وظيفة من املواطنني أبناء البلد و ذهاهبا لألجنيب  ،و
يعين بقاء آالف األسر البحرينية حتت خط الفقر و اجلوع و القهر  ،و
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حبساب معدل أن كل أسرة جمنّسة هي عشرة أفراد فإ ّن  12ألف بيت
إسكاين و وحدة سكنية ذهبت من املواطنني إىل اجملنسني  ،و على
املواطنني االنتظار مخسة عشر سنة أخرى لوصول نوباهتم يف احلصول على
سكن متواضع  ،و على أبناءهم الصرب حينما يدرسون يف صفوف خشبية
تسمى مؤقتة  ،و تتكدس فيها الطالب و تضيق هبم  ،و عليهم أن
ينتظروا أياما و يتحملوا مضاعفات أمراضهم للحصول على سرير يف
املستشفى و هم يف دولة تسمى نفطية ،وهذه اآلثار هي مقدمة لآلثار
الكربى الكارثية اليت هتز البلد و أمنها و استقرارها االجتماعي و السياسي
و االقتصادي.
حيدث هذا العبء على اخلدمات بسبب كارثة التحنيس ويقابله ترنح
ميزانية الدولة ألشهر بني الربملان الكسيح واحلكومة غري املنتخبة دون اتفاق
 ،ألن احلكم يريد تقليصها بينما سياسة التجنيس حتتاج إىل بناء مدارس
ومستشفيات وخدمات ومساعدات وغريها.
فاألولوية للمجنسني  ،و قد ذهب إسكان البسيتني هلم و حرم منه أبناء
احملرق  ،و كذلك إسكان النويدرات مت توطينهم فيه و هكذا بقية املناطق
و البيوت السكانية كإسكان اهلملة و املنطقة الشمالية ليتم تشكيل طوق
أمين و حزام عسكري ضد املواطنني البحرينيني أينما وجدوا بسور من
اجملنسني.
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إسكان اهلملة أحد النماذج فلقد وعد املسؤولون أبناء املنطقة بأ ّهنم
املستفيدون من هذا اإلسكان وكان هلم  160طلبا للوحدات السكنية
اجلديدة و مر على بعضها ما يقارب  15سنة انتظار  ،و بعضهم
عائالت تسكن يف غرفة واحدة  ،و عائلتان تعرضتا إىل حريق يف املنزل
تسكن إحدامها يف غرفة حمرتقة منذ حنو سبعة أعوام بانتظار إحالهلم يف
الوحدات اجلديدة  ،و بعضهم يقطنون يف مساكن قدمية تعود إىل أكثر من
سبعني عاما وتفتقر إىل اخلدمات األساسية  ،فيما تنتشر يف أحناء القرية
املنازل اليت مل يستكمل بناؤها بسبب العبء املايل املرتاكم على تلك
األسر  ،حىت إذا جاء وقت توزيع الوحدات السكنية تبخرت الوعود و
حل حملها النكوث و التنصل و االستبدال باجملنسني  ،فلم يعط أبناء
املنطقة من طلباهتم إال  23طلبا  ،و ذهبت الغالبية العظمى من الوحدات
السكنية إىل اجملنسني اجلدد غدرا باملواطن و حتقريا له !!! .فاعتصم أهايل
القرية الذي ذكرنا معاناهتم مطالبني باملساواة يف التوزيع مع اجملنسني يف
.!!! 2005/5/2
و ازدياد عدد الطلبات السكانية يف بعض املناطق تؤشر إىل مدى ازدياد
اجملنسني و أولويتهم يف اخلدمات السكانية  ،فلقد ذكر نائب منطقة جو و
عسكر يف الربملان يف  2007/2أ ّن عدد سكان املنطقتني يصل إىل مخسة
آالف شخص ،وأن نسبة الزيادة يف  2007تصل إىل  500يف املائة .
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و يا للسخرية  ،حيث ذكر مصدر عن حمامني حبرينيني يستشهدون
بعقود يف مكاتبهم يف سنة  2006أ ّن بعض اجملنسني يبيعون بيوهتم و
وحداهتم السكنية على املواطنني البحرينيني يف خمتلف املناطق عن طريق
بيع عقد ابتدائي ،على رغم أن القانون ال يسمح بالبيع إال بعد مرور سبع
سنوات على املالك ،مث يرجعون إىل أوطاهنم األصلية  ،ليأتيهم الراتب
التقاعدي و صفقة العمر ببيع البيوت حيث يعوضها بعدد من البيوت يف
بلده األصل!!!.
و من السخرية أيضا أ ّن اجملنسني و ليس املواطنني خيرجون يف مسرية
مطالبني بتوفري وحدات سكنية يف املنطقة اجلنوبية  ،كما حدث يف منطقة
سافرة يوم  ، 2005/2/4و قالت مصادر أ ّن املعتصمني سوف يواصلون
اعتصامهم حىت حتقيق مطالبهم!!!(ملتقى البحرين /تاريخ.)2005/2/5
و من غرائب هذه البلد وجود مناطق حمرمة على املواطن السكن فيها ،
حل للمجنس و األجنيب املرتزق  ،و فيها تبىن املدن و املشاريع
و هي ٌ
اإلسكانية أما مناطق املواطنني فإ ّن الفرد ينتظر ملدة مخسة عشر سنة لتأتيه
نوبة ملنزل ،ليصلحه و يرمم ما به من خلل ،مث يؤدي ربع راتبه الشهري
للنظام السارق و الناهب.
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الخدمات و المجتمع و االقتصاد :
قامت السلطات بإجراءات مؤقتة بإعطاء عالوة غالء و هي عبارة عن
مخسني دينارا لرب األسرة (تقارب 132دوالر) و استفادت منها أعداد
من اجملنسني  ،و لكنها اقتطعت  %1للعاطلني من كل أفراد األسرة
العاملني يف القطاعات املختلفة و استثنت العاملني يف قوة الدفاع والداخلية
وكبار املوظفني و غالبية اجملنسني هم يف هذه الدوائر  ،و كأّمنا مسؤولية
العاطلني تقع على الفقراء دون األغنياء و اجملنسني ،و قيل ا ّهنا منعت
أعداد كبرية من املواطنني من هذه العالوة مع أحقيتهم و أعطيت األولوية
لصرفها على اجملنسني !!! و كأّمنا أساس تقدمي العالوة هم اجملنسون ال
املواطنون  ،أما االقتطاع فقد مت عن طريق الواجهة املزيفة اليت تسمى زورا
الربملان و ليس هو إال جملس للحكم صغري و شاهد زور حقري  ،و مت
تشكيله بتوزيع دوائر انتخابات ظاملة وضعها النظام ال الشعب  ،و متت
االنتخابات بتزوير تام يف كل مراحلها من توزيع الدوائر إىل مراكز
االنتخابات إىل النواب أنفسهم ،بل أ ّن هذا اجمللس هو الشاهد األول على
عدم شرعية هذه السلطة اليت ال تعرتف باألرض و الوطن و إنسان هذه
األرض ،و ال تعرتف بإصالح حقيقي و أمنا تكذب و تتآمر بكذبة
اإلصالح ،و ال تعرتف باحلق الشعيب و العدالة  ،و ال تثق بالشعب و ال
تطمئن إليه ،و هي تعمل يف الليل و النهار لطمس هوية هذا الوطن و
122

آثار هذه األرض و تاريخ هذا الشعب.
و قد يثري االستغراب لدى املراقبني ما ال يثريه لدى املواطنني من عملية
التمكني املعيشي واحليايت اليت تقوم الدولة بتوفريه للمجنسني يف زمن
قياسي يف مقابل التثاقل امللحوظ و التنصل املدروس يف تلبية حاجات
املواطن احلقيقي الذي بات حيسد اجملنسني على إمتيازات ال حيلمون هبا يف
البلدان اليت أتوا منها  ،و يعتربها قضية غامضة تثري شكوكه و فضوله
السياسي  ،و أما املواطن فقد اعتاد على ذلك و هو يعرف أ ّن النظام
يتعامل معه كعدو لدود حييك املؤامرات ضده منذ زمن بعيد.
و انعكست آثار التجنيس على كل قطعة من هذه األرض و على كل
دائرة و حتدث عاملون يف القطاع الرتبوي عن وجود ضغط من اجملنسني يف
املدارس قبل افتتاحها ،و قالت مصادر صحفية حبرينية أن صفوف مدارس
يف مدينة محد و مدينة عيسى غري كافية حىت أضيفت هلم مؤقتا صفوفا
خشبية.
و أثرت عمليات التجنيس الكبرية سوءا على خدمة التعليم يف البحرين
و واجهت مدارس البحرين تضخماً كبرياً يف أعداد الطلبة بسببه  ،و قد
ق ّدرت زيادات يف بعض املدارس بأكثر من  %70سنوياً يف عدد الطالب
وهي زيادة غري طبيعية على املدارس الثانوية  ،مما لزم التحذير من تدين
املستوى الدراسي واخلدمي إلدارات وهيئات املدارس اإلدارية والتعليمية  ،و
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هو ما يؤدي إىل تعمق األزمة التعليمية  .و ذكرت الصحافة مثاال وهي
مدرسة العهد الزاهر مبدينة محد  ،حيث استقبلت يف العام  2007عدد
 1700طالب يف حني أن املدرسة ال تستوعب وغري مهيأة ألكثر من
 1000طالب ،أي بزيادة تقدر بـ  %70تقريباً ، ،األمر الذي سبب
مشاكل كثرية وضغط على اهليئة اإلدارية والتعليمية باملدرسة  ،و بلغ عدد
الطالبات يف مدينة محد بـ  38طالبة يف الصف الواحد ،و ازدادت عدد
الصفوف للمستوى الواحد فاضطروا لوضع صفوف خشبية يف بعض
مناطق اجملنسني و هي عبارة عن صناديق كبرية من خشب  ،إال أ ّن اخلشية
أكرب للسنوات القادمة اليت توقع مصدر مسؤول بوصول نسبة الزيادة فيها
من  %85إىل  %90مما جيعل املدرسة يف حالة من الفوضى .كما أ ّن
االقتتال املتكرر واخلالفات بني الطالب  ،إىل جانب اإلرهاق الذي جينيه
املدرس من التعليم زاد بصورة واضحة يف األعوام القليلة املاضية اليت كثر
فيها التجنيس طبقا ألحد املعلمني يف مدينة محد  ،فالتالميذ اجلدد يأتون
بلهجة و أطباع وسلوك خمتلف عن السلوك البحريين العام والشائع  ،و
أبعدت طالبات القرى الغربية إىل مدارس بعيدة  ,إلفساح اجملال
للمجنسات الذين يسكنون يف مدينة محد و إحالهلن حملهن.
و هكذا يتكاثرون فيحتاجون ملتطلبات من مدارس و معاهد و لوازم
حياة ستعجز عنها الدولة و تعلن فشلها يف حتقيقها و األمد ليس بعيدا ،
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و بتعبري حبريين هتكمي مقارن فإ ّن السلطات تقوم بإرسال اجملنسني أمثال
الباكستاين خان و البلوشي مشتاق و الصحراوي متعب و النوري برغش و
املرتشي حنظل لقمع املواطن البحراين عندما يصرخ باجلوع و املرض ،فمن
ذا الذي سيتم إرساله حينما جيوع و ميرض و يطالب بوظيفة و عدالة أوالد
خان ومشتاق ومتعب و برغش وحنظل  ،أو أ ّهنم سيضطرون ألكل حلوم
آل خليفة.
دمر الوضع االقتصادي يف البحرين يف
و عصف التجنيس باالقتصاد ف ّ
أبعاده املختلفة مما يصعب أن يتعاىف بعده  ،و ال ينكر أحد خطر
التجنيس على االقصاد حىت املغفلني  ،و البحرين دولة طفرية مبعىن أ ّن
الوضع انتقل طفرة واحدة مبستويات خمتلفة بعد النفط و تصديره  ،و مل
ترتقى إداريا  ،و ينقصها التخطيط فزادها التجنيس بالت و ويالت قضت
على التخطيط البسيط  ،و هدد ثروات الوطن و توزيعها  ،و شارك يف
ضعف األجور يف الوقت الذي تزداد أسعار السلع ،
زيادة الفساد املايل و ّ
و نقص دخل الفرد البحريين الذي يعاين أساسا من قلة و ضعف  ،و أما
البطالة فقد ازدادت أضعافا  ،أل ّن عدد كبري من الوظائف الشاغرة ميألها
اجملنسون .
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جانب اجتماعي
لقد عصف التجنيس و خمططاته باجملتمع البحريين بكل فئاته  ،فهو
جانب حمسوس و مشاهد  ،و بدأت تتغري هوية البلد وثقافته الشعبية  ،و
ارتفعت نسبة األمية و كانت عالمة على تطور اجتماعي انتكس  ،و
تأخرت القيمة اإلدارية ،فلم يعد تقييم الرجال بالكفاءة و املؤهالت  ،و
إمنا باجملنسني و املواطنني  ،و مت تفضيل اجملنس على املواطن  ،و ازدادت
املشكالت االجتماعية واالحنرافات السلوكية و ارتفعت معدالت اجلرمية و
تنوعت  ،و كل أثر اجتماعي سليب يؤثر و خيلق مشكلة قابلة للتأثري و
خلق مشاكل أخرى و هكذا ال تنتهي آثاره و مصائبه حىت يتحول اجملتمع
إىل جمتمع آخر و بصفات أخرى و هبوية خمتلفة  ،فلقد أرجع التجنيس
وضع البحرين احلضاري سنوات مديدة إىل الوراء.
و كثري من السلبيات اليت ظهرت كأثر للتجنيس و خطط احلكم على
املستوى االجتماعي و احلديث ال زال يف العقد األول من مشروع
التجنيس السريع  ،و هذا مؤشر حلجم الكارثة احلقيقي يف العقود القريبة
القادمة  ،فالفقر ينتشر و يزداد  ،و الطبقية تتسع  ،و النسيج االجتماعي
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يتمزق  ،و الرشاوى و الواسطات تزداد و تُطبع  ،و ظواهر غريبة على
اجملتمع بدأت تطفح .
لقد ارتفع بشكل سريع و كبري عدد سكان البحرين بسبب التجنيس ،
هذه الزيادة الطفرية طبقا لألرقام الرمسية اليت مت نشرها يف الصحافة  ،و ال
شك أهنا صحافة تفتقد االستقالل و ختشى النزاهة  ،و تفتقد مصادر
املعلومة الصحيحة و ختشى نشرها  ،ذكرت هذه الصحافة أن عدد سكان
البحرين مليون و 39ألف حىت هناية  ، 2007عدد البحرينيني منهم
 527.433ألف أي بنسبة  ، %50.7و غري البحرينيني 511.864
ألف  ،بنسبة قدرها  49.3يف املائة.
بينما كان آخر تعداد للسكان يف سنة  2001إذ بلغ عدد السكان
آنذاك  650.604ألفاً  ،البحرينيون منهم  405آالف و 667بينما
األجانب  244ألفاً و 937أجنبياً .و خالفا ملا هو معتاد بل و طبيعي
مشل إحصاء سنة  2007زيادة عدد البحرينيني الذكور على اإلناث وليس
العكس!! كما زاد عدد البحرينيني الذين تقل أعمارهم عن  20عاما عن
 225ألف مشكلني حنو  % 43من املواطنني  ،و كل هذا من بصمات
و طبعات التجنيس.
فالزيادة الدمكرافية وصلت إىل  ، %5.8و هذة طفرة كبرية جدا تربك
كل املشاريع الوطنية و دراسات البنية التحتية يف الدولة ،و رمبا هذه أرقام
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صورية و األرقام احلقيقية أكرب بكثري و لكنها حمتكرة عند السلطات.
و هذه تعترب قفزة ختبطية لألمام مبقدار  17سنة حيث كانت تؤكد مجيع
التقديرات اخلليجية بأن البحرين ستتعدى حاجز املليون يف العام ، 2025
بينما تعدت ذلك يف  ، 2008فهنيئا ألصحاب املشاريع التآمرية هذه
القفزة حنو اهلاوية  ،و ال يطيلوا االحتفال فإ ّن الليل و النهار يعمالن فيهم.
ازدياد معدالت البطالة :
البطالة يف البحرين متعمدة فمن الصعب حلكم احتاليل حاقد على أبناء
الوطن األصليني أن يراهم سعداء أو منعمني و مرفهني و أن يشعروا بعدالة
احلكم و حسن إداراته  ،و لو شعر الشعب بذلك لكان يف مصلحته ،و
لو فعلها و أنصف و عدل ألحبه الناس و استقر البلد  ،و الناس أمنا
يطمحون و يطمعون يف احلق و العدل  ،و هو الذي يأيت بالرفاه و تتوزع
النعم  ،و لكن النظام يف البحرين بعيد من الفضائل و ساقط يف الرذائل،
و كذلك يتعمد النظام البطالة إلبقاء الشعب جائع حباجة إىل السعي و
الكدح دون أن يتفرغ لقضاياه الرئيسية ،فإ ّن اإلنسان غالبا ما يتحرك يف
حياته حركة أولويات  ،فيقدم األهم على املهم ،و املهم على األقل أمهية و
هكذا  ،سوى شعر بذلك تفصيال أو مل يشعر ،فإن النفوس مفطورة على
ذلك ،و البحريين كغريه يقدم أولويات العائلة و األوالد و املعاش و توصيل
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األرزاق إليهم ،و ينشغل هبا قبل أن يطالب مبطالب يراها ثانوية وهي
رئيسية  .و هلذا ال ترى يف الدول الفقرية من يطالب بتحسني ظروف البيئة
و هي قضية مصريية كونية  ،و العامل بأسره مهدد مبخاطرها ألهنم
مشغولون مبا هو بنظرهم أهم و أوىل وهي شؤوهنم احلياتية اليومية.
يصر على إبقاء مسألة البطالة و عدم إجياد حل هلا،
فاحلكم يف البحرين ّ
فهي مستمرة و متواصلة  ،و لذا متثل العمالة األجنبية يف البلد نسبة كبرية
بتخطيط السلطة إلبقاء العمال البحرينيني أقلية يف سوق العمل لسلب
العمال البحرينيني القدرة على اختاذ مواقف سياسية و إضرابات تضغط
على احلكم كما حصل يف اخلمسينات و الستينات و السبعينات من القرن
املاضي  ،و كل الوعود حبل مشكلة البطالة ليست إال نقضا و خلفا ،و
لعل هذا ما يفسر الدعم املايل املؤقت و الرمزي و املشروط للعاطلني عن
العمل فاحلكم مستعد لتقدمي شيء من الدعم املايل ،ولكن ليس هناك
استعداد إلحداث التغيري املطلوب يف السياسية التوظيفية الن ذلك مرتبط
باسرتاتيجية احلكم بإبقاء الشعب فقريا.
و التجنيس هو الطامة الكربى و الضربة القاضية ضد العمال و املوظفني
البحرينيني ،و قد جعل أعدادهم يف تناقص مستمر إذ أ ّن اجملنسني هلم
األولوية يف التوظيف و األمهية يف املناصب ،و العالقة عكسية فكلما ازداد
اجملنسون نقصت نسبة املواطنني و تقلصت فرص وظائفهم و أعماهلم  ،و
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هو و إن كان موجه للشيعة بالدرجة األوىل و لكن السنة أيضا عانوا منه
مباشرة  ،إذ تقلصت الوظائف يف وزاريت الدفاع و الداخلية و غريمها من
املواقع اليت كانت مقتصرة عليهم تقريبا  ،و هاجرت أعداد منهم لدول
املنطقة حبثا عن عمل ،حينها علم بعض الشعب أ ّن أبناء السنة استخدموا
و ال زالوا يستخدمون غطاءً غري شرعي لتغطية مؤامرات حكم على شعب
بأكمله.
و إ ّن مشروع تدمري البلد قد يتطور مستقبال باجتاههم فاحلكم ال يثق
فيهم مجيعا و أمنا يف أفراد من عائالت موالية شاركته يف مشروع احلكم
الظامل ،و شاهدنا كيف أنه يفضل اجملنسني على بعض فئاهتم.
و ليس بعيدا أن رسم اخلطط يكون متتاليا و متناسقا فالشيعة أوال بإبادة
مجاعية حتصدهم يف عدد من السنني حىت انقراضهم متاما و هو خمطط
فاشل  ،و أما بقية الشرفاء من السنة دون الصامتني و اخلانعني فتأتيهم
تدرجييا مشاريع اإلبادة و يتم التخلص منهم أو من بعض عوائلهم و
توزيعهم يف مناطق اخلليج ،حىت ال يبقى أحد ي ّذكر آل خليفة بتارخيهم
األسود و متحى متاما شواهد اجلرائم.
و يبدأ املشروع بدراسات حتريضية و جتييشية فيأيت مبجنس عراقي طائفي
حاقد ليقدم دراسة حول إبادة الشيعة ،و إذا ما أراد التخلص من شرفاء
السنة فيأيت بشخص تليق به املهمة التآمرية  ،و قد ال جيد صعوبة يف
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احلصول على متواطئني و متآمرين مرتزقة يف هذا العامل  ،لكن كل ذلك ال
يقصره و يبرته.
حيمي النظام و ال يطيل عهده بل ّ
التسول و االستجداء :
من الظواهر اليت يرويها البحرينيون هي مسألة التسول  ،و ما ينتج من
تلك الظاهرة من لوازم  ،و هي ظاهرة موجودة يف أغلب اجملتمعات حيث
تفتقد العدالة االجتماعية مبا فيها اجملتمع البحريين ،و لكنها مل تكن هبذا
السوء و احلجم  ،و املتسولون من خارج البحرين و اجملنسني ،و أخذت
الظاهرة أشكال خمتلفة من التحايل  ،و أصبح بعدها ال متيز بني الصادق
و الكاذب  ،إذ يف حالة التمييز ينبغي على اإلنسان مساعدة أخيه
اإلنسان  ،مهما كان امسه و رمسه و فصله ،لكن من أين لك أن تعرف
بأ ّن هذا اآلسيوي الذي حيمل كيسا حتت بطنه ي ّدعي انه مصاب بفشل
كلوي ويريد املساعدة من أجل زراعة كليه جديدة  ،أو أ ّن ذلك حامل
ملف مستندات ي ّدعي بأنه جيمع ملؤسسة إسالمية  ،و غريمها صادقون و
يستحقون املساعدة  ،و أما األجر فهو حاصل للواهب مع صدق النية
مهما كان السائل.
و بعض اجملنسات من النساء تتسول و تطرق األبواب ألجل ذلك  ،و
بعض النماذج تذكرها صحف النظام الظامل  ،و كمثال ما نقلته جريدة
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أخبار اخلليج شبه الرمسية (عدد/9065تاريخ ، )2003/1/17من
تسول سيدة عربية األصل  ،حبرينية اجلنسية ،عمرها  23عاما  .و ذكرت
اجلريدة أن السيدة أجابت حني سؤاهلا عن سبب تسوهلا  ،و هو أن
زوجها حبريين اجلنسية من أصل عريب متزوج من ثالث غريها  ،أي أ ّهنا
الرابعة ،ولديه من كل واحدة دزينة من األطفال وهو يعمل يف إحدى
الوزارات احلكومية وراتبه ال يتجاوز الـ  200دينار حبريين  ،و لذا جلأت
إىل التسول للحصول على املال  ،و ذكرت أهنا تتعرض كثريا للتحرش
اجلنسي من بعض الشباب املراهقني وحىت الرجال الكبار من الذين تطرق
عليهم أبواب منازهلم  ،والذين يف بعض األحيان يطلبون منها العمل احلرام
مقابل املال.
و حنن هنا ننبه املواطنني البحرينيني و نتمىن عليهم االنتباه  ،طاعة و
قربة هلل تعاىل  ،و طلبا يف ثوابه و خوفا من عقابه  ،من هذه الظواهر و
غريها  ،و من هؤالء النسوة و اليت ال يستبعد أن يكونوا حاملني لبعض
األمراض املعدية كاإليدز  ،و بأمر من دوائر التآمر يف البلد  ،و من
(ح ّذرك كمن بشرك ) !!!.
و يف هذا السياق ما ذكره مصدر حبريين عن انتشار أبناء اجملنسني يف
احملرق كزرافات أو جمموعات أيام العيد طلبا للعيدية من السيارات الغريبة
يف الشوارع العامة بإصرار  ،و هذه احلركة أو الظاهرة مل تكن معهودة يف
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البحرينيني األصليني  ،و أمنا كان األقارب و األهايل يعطون أقارهبم و
أرحامهم مبلغ من املال فيما يسمى (العيدية) أو (عيدية العيد) حني
الزيارات املتبادلة يف أيام األعياد اإلسالمية تطوعا و توددا و ليس
بالشوارع و الطرقات ،إال إننا ال نعلم حبجم هذه احلركة (من جتمع
األطفال طلبا للمال) و هل وصلت مبقدار يطلق عليها ظاهرة أو ال  ،إذ
حتتاج ملزيد من التأكيد و التشخيص  ،و لكنها خطرية و إن صغرت أو
صدرت من الصغار و هي مؤشر سليب منحدر لتغري هوية البلد و
عاداهتا إىل األسوأ و األدىن و مظهر من مظاهر التغيري الدميكرايف ،
فهؤالء الصغار هم انعكاس عن شخصيات أسرهم ،و من جهة نوعية
األطفال إذ أهنم أبناء القوات املسلحة الذين سريثون آباءهم يف وظائفهم
العسكرية كما جرت العادة و الواسطات يف البلدان غري الدستورية و غري
الدميقراطية  ،يزيد يف السوء أ ّن احملرق هي اجلزيرة اليت يتواجد هبا مطار
البحرين مما تنعكس الظاهرة بقوة و تؤثر على مسعة البلد سلبا  ،و على
أهلها ضعفا  ،و لعل يسأل ركاب سيارة خليجية أو عربية أو أجنبية
سائلي العيدية أين يعمل آباءكم فيجيبوهنم  :أهنم ضباط يف وزارة الداخلية
أو يف وزارة الدفاع  ،إذ أ ّن أعداد كبرية من اجملنسني يف هاتني الوزارتني!!
يصريه التجنيس للمجتمع
هذا منوذج قوي للوضع التدمريي و التخرييب اليت ّ
يف أجياله القريبة القادمة  ،و سيذل هؤالء اجملنسون أسيادهم بأكثر من
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ذلك  ،و سيذيقوهنم سوء التصرف و أنواع الذل و اهلوان ،و غدا لناظره
قريب!!!.
الدعارة و الفساد األخالقي :
يتاجر النظام و عناصره الفاسدة بكل ما يتوفر هلم  ،دون النظر إىل آثاره
و أبعاده  ،أو إىل حليته و حرمته ،فالفنادق متتلئ باحملرمات  ،و اجلنس
احلرام  ،و الشراب احلرام ،و كثري منها مملوكة آلل خليفة احلاكمني ،و
يتاجر املتنفدون بالبشر يف البحرين و جيلبون بضائع كثرية من األقطار
األخرى .و لعلم آل خليفة بتدين أبناء البحرين  ،و عدم قبوهلم بالفساد
األخالقي و بيع األعراض ،فإ ّن العنصر األجنيب يليب طموحهم و
احتياجاهتم و جتارهتم  ،و يف بعض اجملنسني من تتوفر فيهم هذه الصفات
و له قابلية باملتاجرة بالعرض و الشرف.
يتساءل بعض املراقبني يف هذا التجنيس غري الطبيعي و أ ّن هناك مثة
خطأ ما يف تفكري احلكام  ،و ارتكازات غري عقالئية متاما  ،فيقول هل
يفكر النظام جديا بانتهاء عصر النفط و يعتمد على مصادر أخرى
للدخل تساويه أو تزيد عليه يف الربح يف السنوات القادمة؟ و هل حيول
اقتصاد البلد إىل استهالكي و متاجرة بالبشر و األعراض ؟ و أ ّن ذلك ال
حيصل إال بإبادة معارضيه الرافضني و هم السكان األصليني و جمئ
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شعوب أخرى غري متماسكة حتل حمل الشعب األصلي بكل فئاته و تقبل
باملتاجرة ؟ و هل هذه الشعوب املستبدل هبا تقاوم اهلدف و ترفض أن
تكون وقودا للتجارة اهلابطة ؟؟؟ .و هل طويلوا اللحى املمتثلون ألوامر
النظام يف اجملتمع و جملس احلكم الذي يسمى برملان يبصمون على ذلك و
يؤيدوه و يدعموه ؟ أم أ ّن الواجب هو األمر باملعروف و النهي عن املنكر
بالقلب و اللسان و اليد؟
و البحرين ليس هبا قانون حمرتم و لكن هبا قانون خمرم بالثغرات  ،و ثغرة
القوانني يف البحرين تتيح لألجنيب الدخول للبلد  ،و ختفيف أحكام اجلرمية
تغريه بالبقاء و ارتكاهبا  ،و كل ذلك يف حساب النظام مصلحة شخصية
و سلطوية جيين منها أموال و ميارس هبا هوى ،و هذا هو سبب حتول
املرفوضني من دخول دول اخلليج األخرى إىل البحرين  ،فقد يدخل بعنوان
حضور مسابقة سيارات فرموال الذي يقام سنويا يف البحرين ملدة أسبوعني
حيث مينح السياح تأشرية دخول  ،و قد يدخل جبواز سفر غريب فالغربيني
يدخلون البحرين بدون تأشرية سابقة على حلظة دخوهلم بل يعطون
التأشرية يف نفس اللحظة ،و قد يدخل بتأشرية سياحة أو زيارة أو عمل
ومهي  ،و حني يدخلون يفسدون يف األرض و يعبثون.
و أصبحت اجلرائم الكبرية و اليت تتصل بالشرف و األخالق تتكرر و
شيئا فشيئا أصبحت عادية  ،و صارت البلد ملجأ و مقرا للخليجيني و
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لزوجاهتم األجنبيات و وكرا لعشيقاهتم الذين يتعرفون عليهن من دول عربية
وأجنبية و اليت متنع أنظمة دوهلم بدخوهلم إىل أراضيها  ،و باب الفوضى و
الفساد يف البحرين يسمح هلم بذلك  ،هكذا يراد لبلد كان واحة للشرفاء
النجباء و الفضالء و للعلم و العلماء أن يتحول إىل بؤر دعارة.
و األخبار يف ذلك كثرية لن نتطرق إال إىل بعضها ،ممن تذكره صحافة
النظام نفسه ،أو الصحف العربية حيث مينع النظام صحافته من نشر
أخبار و جرائم اجملنسني  ،و جتول يف احملاكم احمللية قضيته ،و تلك قضايا
مل حتصل يف تاريخ البحرين سابقا  ،و إنّنا لنستحي أن نذكر هذا املوضوع
و نأيت على مناذج منه ،و لكن هذه حقيقة مرة و أثر من آثار التجنيس
ينبغي ذكره ،سنذكر قليله و نتجب كثريه و نبتعد عما يستقبح ذكره و
تقل معه املروءة ،لعل يف القوم رجل رشيد يوصي بالتجنب عن هذه
القبائح و اجلرائم.
و النظام خيفي عيوب اجملنسني سواء على مستوى اجلرائم العامة أو ما
يرتبط بالفساد األخالقي  ،و تذكر الصحافة اجلرمية دون القائمني هبا تسرتا
على اجملنخسني و على أنفسهم  ،و لكن يطفح على السطح ما ال خيفى
من تلك اجلرائم اليت يقوم هبا األجانب  ،و كثري منها ال تذكره الصحافة
مسرية و مغلوب على أمرها  ،فلم يذكر يف
يف البحرين و هي صحافة ّ
الصحافة احمللية عن العصابة اليت تتاجر باجلنس و هي شبكة يديرها
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متجنّسون مينيون ومواطنون خليجيون ،و هلا أماكن يف املنامة و الرفاع
واحملرق و تقوم بتوزيع اخلدمات على البيوت ،و ال عن وكر الدعارة الذي
يديره متجنس سعودي من أصحاب اجلنسيات املزدوجة ،و مها حالتان
مسجلتان يف ملفات وزارة الداخلية طبقا ملصادر حبرينية  ،و أمنا ذكرهتما
مصادر أخبار حبرينية شعبية.
و مل تذكر تفصيال ما وصل للمحاكم من حتقيق النيابة يوم
 2009/10/12يف شبكة دعارة يديرها جمنس حبريين من أصول عربية و
مت خالهلا حبس  41متهماً بينهم  30فتاة من جنسيات «آسيوية و
إفريقة وعربية  ،و ذكرت أخبار اخلليج البحرينية بتاريخ  2009/10/8أ ّن
فتيات صغار السن مت جلبهن من العراق للعمل يف الدعارة و استغالل
ظروفهن حىت أ ّن هناك فتيات أشقاء و أخريات تعملن و أمهن.
و من جمموع ما ذكرته الصحافة خمتصرا غري مفصال و متفرقا يف سنوات
يتبني أ ّن خرب القبض على شبكة الدعارة الكبرية هذه يف فندق بالعاصمة
ّ
املنامة ،ميلكه متجنس باجلنسية البحرينية من أصل عريب و نائب يف الربملان
أجره على سعودي  ،و نشبت بينهما اخلالفات و وصلت إىل
الكسيحّ ،
أجر الفندق غري مكتمل البناء مع رخصة
احملاكم ،و األول وهو النائب ّ
فندق ثالثة جنوم و بارات و رقص و مخور للثاين السعودي  ،مث أيد األول
مشروع قرار مبنع احلانات و البارات يف الفنادق يف الربملان الكسيح ،الذي
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النائب
ال يستطيع أن يقر بندا إال من بعد أمر السلطة التنفيذية ،مث أبلغ
ُ
الشرطةخ بوجود دعارة يف الفندق ،فهجم اجملنسون على اجملنسني و
األجانب  ،مث شكر النائب جهود وزارة الداخلية و تعاوهنا مع اجملنسني !
وا إسالماه !!!
و أخبار الفساد األخالقي للمجنسني يف الفنادق منتشرة مبا فيها املتاجرة
بالرقيق األبيض و منهم القاصرات  ،و تبييض األموال و أنواع العهر و
الفجور.
و قد ذكرت الصحافة البحرينية يف  2009/10/2احلكم على امرأة
سعودية باحلبس ملدة شهرين جبرمية ممارسة و حتريض املراهقات واملتزوجات
على الدعارة ،و وجهت للمجرمة السعودية هتمة اعتمادها يف حياهتا بصفة
كلية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة ،كما أهنا تقوم بتحريض فتيات
قصر على ممارسة الدعارة مع أشخاص  ،و بعد مدامهة شقتها و القبض
عليها متلبسة جبرمية املتاجرة قامت بضرب الشرطة و سبّهم و حاولت
اهلرب منهم!( الوقت/عدد/1320تاريخ.)2009/10/12
و ذكرت الصحافة يف  2006/3/17قضية حبس عربية متجنسة للتو
مدة عامني  ،و عام كامل لزميلتها اليت حتمل اجلنسية العربية ،كما قضت
حببس آسيوي مدة عامني وتغرميه  100دينار وإبعاده  ،بتهمة ممارسة
الدعارة واالعتماد بصفة جزئية يف حياهتم على ما يكسبونه من تلك
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املمارسة ،باإلضافة إىل انتهاء فرتة إقامة اآلسيوي وعمله لدى غري كفيله ،
و اآلسيوي يعمل قوادا هلما و العياذ باهلل  ،و قبض على املتهمتني يف
حال تلبس( .جريدة الوسط البحرينية).
و هؤالء يستحقون عقوبة شرعية و ليست خمففة  ،و لكن ما بال
الفنادق اليت ميارس فيها أضعاف هذا العهر و الفجور و هي مرخصة من
السلطات ؟ و ملاذا ال حياكم أصحاهبا ؟؟.
و من اجلرائم ما نشر حول السوري الذي أحضر زوجته للبحرين للعمل
يف الدعارة ،و عمرها  16سنة ،و اعرتفت هذه املرأة بأ ّن زوجها حيضر
زبائن إىل املنزل بشكل دوري ملمارسة اجلنس معها مقابل مبالغ ترتاوح بني
 30و  50دينارا ،طبقا ملا ذكرته صحيفة ( قلف ديلي نيوز)  ،و حينما
دامهت الشرطة الشقة اليت يسكنوهنا عثرت على أموال حبرينية و سعودية ،
و مما يزيد هذه األوضاع احملاكمات الصورية و املخففة فقد أصدرت
حمكمة اجلرائم العليا حكما بسجنه ملدة عام و الزوجة ملدة ستة أشهر.
فهل هذا التجنيس خدمة عظيمة للوطن و املواطن ،و هل يدافع هذا
العاهر الفاجر عن أرض البحرين إذا هو يتاجر بعرضه ،و هل جتنيس الزناة
و الفجرة و أبناء البغايا يقر األوضاع يف هذه اجلزر املضطربة  ،أم أ ّن
النظام أصبح معكوسا و منكوسا و يرى املنكر معروفا !!!
و دول اخلليج منتبهة إىل اآلثار السلبية اليت خيلفها هذا التجنيس و منها
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اآلثار املرتبطة باجلانب األخالقي و هذا بعضها  ،و لذا كانت املناقشات
حول التجنيس حامية يف جملس األمة الكوييت يف جلسة يف شهر
 ، 2005/11و مت انتقاد سياسة التجنيس بشدة  ،و وصفها أحد
النواب بأهنا سلعة تباع و اعتربوا أهنا متتد من تسليم البلد إىل غرباء جتارة
الدعارة والتفسخ اليت أفرزت فيما أفرزت جنساً رابعا هو النساء
املسرتجالت ،كما جاء يف تعبري تقرير أحدى الصحف الكويتية.
فمن أين هذا الرفض القاطع للتجنيس و ربطه بالدعارة ؟ و أي دولة
كانت مصداق للتجنيس أكثر من شقيقتهم البحرين؟؟
لقد كان يف هؤالء النواب الكويتيني غرية على و طنهم و أعراضهم
باملقدار الذي فقد نواب املواالة للحكم يف البحرين لتلك الغرية و أيّدوا
صريوا أنفسهم شهود زور  ،ال يرمحون حىت أهاليهم الذين لن
التجنيس و ّ
يكونوا مبعزل أبدا من التأثريات االجتماعية و الثقافية للتجنيس  ،و أل ّن ال
أحد يهرب من البالء و هو قادم و كل قادم قريب ،و إذا ما حل البالء
بواد فإنه ال خيتار الفجرة و الفسقة دون غريهم ليعاقبهم و أمنا حيل على
ِ
ِ
ِ
ين ظخلخ ُموا ِمْن ُك ْم خخاصةً
اجلميع ،قال تعاىل خ
(واتـ ُقوا فْتـنخةً الخ تُص خيَب الذ خ
يد الْعِ خق ِ
اب) سورة األنفال ، 25/فعلى الشعب
خو ْاعلخ ُموا أخن اللهخ خش ِد ُ
البحريين أن يستعد للبالء  ،و خاصة الذين يأمرون باملنكر و ينهون عن
املعروف كما هو حال بعض املوالني للحكم يف البحرين من نواب و
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غريهم  ،هذا طبقا للتسمية املعهودة و إال فاحلقيقة مل يكن هؤالء يوما
نوابا عن الشعب  ،و ال قابلية هلم للوصول إىل نيابته و متثيله  ،فهم أقل و
أصغر و أحقر من ذلك بكثري.
و هذا أحد آثار التجنيس حيث أدى أسفا إىل نظرة خليجية دونية إىل
البحرين و حكامها و يتفرع على تلك النظرة االستخفاف و االحتقار
أحيانا للبحرين و البحرينيني  ،فال عجب أن خيرج خربا بطلب الكويت
خادمات حبرينيات أو بطلب إمارايت عامالت حبرينيات للعمل يف مقهى
كويف شوب.
و ماذا يعين أن يأيت ترتيب عاصمة البحرين كثامن دولة من مدن الدعارة
يف العامل أو مدن الذنوب و اخلطايا  ،مع صغر مساحتها و قلة سكاهنا ،
و طبقا للتصنيف فقد سبقت البحرين مجيع الدول العربية و اإلسالمية ،و
جاءت الثالثة على مستوى آسيا ،ومل يسبقها يف الرتتيب إال مدينة
أمسرتدام هبولندا على مستوى أوروبا  ،فمن املسئول ؟ بل أوسع من ذلك
فإ ّن الرتمجة اللغوية للكلمة االجنليزية تكافئ مدن اإلمث و الذنب و املعصية
و السيئة و اخلطيئة  ،و تأخذ بعدا إضافيا من الفساد األخالقي و املالهي
الليلية و حانات اخلمور و اجلرائم  ،أما املصدر الذي جاء برتتيب املدن
فقد ذكر أن املعايري اليت اعتمدها لذلك الرتتيب بسيطة جدا و هو عرضها
القوي للقمار واجلنس  ،والشرب  ،واملخدرات و احلفالت
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الصاخبة(.مواقع عربية و أجنبية و صحافة).
فإىل أي منطقة و منطق يأخذ آل خليفة البلد و من عليها ؟ و هل هذا
هو اإلصالح و أحلى األيام الذي مل يرها الشعب البحريين بعد  ،أيام
يستفحل فيها العهر و الفجور و الفساد و تنزلق حنو االحنطاط.
و أكرب العذر استبعاد أن يكون هذا الرتتيب استقراءا دقيقا ملدن اخلطايا
كما هو الواقع الذي ال يعلمه إال اهلل سبحانه و تعاىل  ،أو كما هو
الظاهر و هو ظاهر للمشاهدة و املقارنة من أن هناك مدنا أكثر فسقا و
عهرا من مدن البحرين و مل تأت يف الرتتيب قبل مرتبة البحرين ،و لكنه
احلكم هبا من
الشعب
جاء ليؤكد بكل وضوح على خماطر طاملا نبه
ُ
خ
وصول البلد إىل أرذل البقاع  ،و للتجنيس نصيبه منها ،و نكرر ذلك اآلن
أيضا وهو أ ّن السياسة االستبدادية اليت يسري هبا النظام ستكون نتائجها
كارثية و على منوذج املركز الثامن ملدن اخلطايا و الذنوب يف كل اجملاالت،
و إن مل يكن هذا استقراءا دقيقا فهو استقراء نسيب أو شبه استقراء بأن
البلد أصبحت يف مركز متقدم يف العهر و الفجور و متخلف يف القيم و
األخالق  ،هذه النتائج الكارثية يف الفساد و التجنيس ستكون ضد النظام
أيضا و أوال و لن ينجو منها النظام حبال من األحوال مهما توهم.
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كانتونات اجتماعية :
بدأ االنشطار يف البحرين بعد التجنيس واضحا  ،و تقسم اجملتمع إىل
كانتونات و اثنيات و عرقيات تضعف اجملتمع و تغري األعداء ،و بدأت
مالمح التعاطي املستقبلي يف بعض املناطق مبكرا و هي املناطق و
املستوطنات اجملنسة  ،فمدينة سافرة و جو و عسكر هي خاصة باجملنسني
السوريني ،فهم يقومون مبضايقة و حماربة العائالت البحرينية فيها و هي
جمموعات من البحرينيني السنة ،و مراكز الشرطة يف مدينة محد بيد و
سلطة اجملنسني السوريني ،و هي تقف ضد حقوق البحرينيني يف املنازعات
اليت جتري بني اجملنسني و البحرينيني ،و منها االعتداءات على عائلة
اجليب ،حيث قام اجملنسون السوريون بضرب املواطن حىت سالت الدماء يف
الشارع  ،و مل تنصفه سلطة آل خليفة و إمنا وقفت جبانب املعتدين
السوريني.
ما جيري يف جو و عسكر و سافرة هو منوذج ملا سوف جيري يف األزمنة
السوداء من تاريخ هذا البلد الطيب أهله و الظامل حكامه ،و ما جيري يف
مراكز شرطة مدينة محد هو منوذج للفساد اإلداري اليت ستصري إليه البلد
عند وقوعها بسلطة املرتزقة اجملنسني من سوريني و غريهم.
و هكذا يف االجتاهات األخرى من فساد أخالقي و دعارة و متاجرة
باألعراض  ،و هذا ما يرمي إليه النظام و ليس يف صاحله على املدى
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البعيد ،و مثله يف األبعاد األخرى ،و هذا ما أراده املخططون للتجنيس ،و
لكنهم أومهوا احلكام باجلانب الرئيسي فقط و هو إبادة السكان األصليني
 ،أل ّن املخطط ال يكتمل إال بسقوط الفخذ احلاكم من آل خليفة.
و سيفرز التجنيس فيما يفرز من آثار ظهور ثلة أو شرذمة اجتماعية
إضافية على اجملتمع البحريين  ،متيز نفسها بأكثر من صفاهتا الفعلية من
مسألة املذهب و االرتزاق باحلكم أو إظهار الوالء له ،و تتعدى بتميزها
الثقايف و بتقاليدها و أسلوهبا يف احلياة و ممارسات وانتماءات و ارتباطات
مع اخلارج األصل ،سياسياً واقتصادياً وثقافياً و مصلحيا  ،ما جيعلها ذات
خصوصية عن الطائفتني األساسيتني الشيعية و السنية يف البالد.
و تظهر مؤشرات ذلك واضحة يف ما حيدث من أزمات بني اجملنسني و
املواطنني من السنة و الشيعة  ،و من طريقة حل خالفاهتا بالعنف و الدم،
و طريقة الفزعات و االصطفافات ألبناء تلك الفئة من اجملنسني اجلدد،
وتوحدهم ملواجهة الرفض والصد الالشعوري اجلمعي من
من كل اجلنسيات ّ
اجملتمع البحريين هلا.
و كذا يالحظ حتصنّها لنفسها عرب التمركز يف مدن ومناطق حمددة،
ساعدها احلكم عليه ،بأن جعلها تقيم جغرافياً يف احملافظة اجلنوبية مللئها
وتكثيفها سكانياً  ،فذلك ملصلحة احلكم جلهة إخفاء جرمية التجنيس من
جهة و من أخرى يف توزيع و تقسيم الدوائر االنتخابية استناداً إىل الكثافة
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السكانية.
و قد يتسع التحصني إىل مرامسها و شعائرها و نوعية وظائفها  ،و قد
تتعدد تلك الشرذمة و تتقسم لتكوين جمموعات اجتماعية خمتلفة الثقافات
و التوجهات  ،و تتمركز بشكل كانتونات خاصة و مميزة ،و ستسبب هذه
كارثة وطنية.
و كل من هذه الكانتونات تسيطر على جمال حيوي ،فالسوريون
يسيطرون على مراكز الشرطة يف البلد  ،و تسمح هلم الوظيفة باالعتداء
على املواطنني  ،و إخراج املعتدين السوريني و األجانب بكل يسر و ظلم
من مراكز الشرطة ،و ما حصل لعائلة اجليب مثال ذلك.
و يسيطر اجملنسون اهلنود الذين بلغوا أعدادا كبرية على االقتصاد و
التجارة بشكل كبري ،طبقا ملعلومات حبرينية حتتاج إىل مزيد من التأكيد و
يشارك معهم بعض اآلسيويني.
و أما املصريون فإ ّن جماهلم يف قطاع التعليم والطب واخلدمات ،و
يشاركهم يف الطب هنود و بعض العراقيني ،و يف التعليم أردنيون و
جنسيات أخرى.
و يعمل اليمنيون و الباكستانيون و األردنيون و البلوش يف اجليش و
الشرطة أي وزارة الدفاع و وزارة الداخلية ،كما مت استرياد أعداد من
األردنيني كمرتزقة أعالم  ،و تلقوا أمواال طائلة من أعماهلم ضد الشعب و
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تشويه صورته ،و يتوزع هؤالء و غريهم من اجملنسني من سودانيني و
بنغاليني وعرب من مشال أفريقيا وخليط من جنسيات أخرى يف خمتلف
اجملاالت.
و يسيطر اهلنود و الباكستانيون و اجلنسيات األخرى سيطرة تامة على
قطاع اخلدمات والبناء واملقاوالت.
معسكرات و مدن و مشاريع للمجنسين خاصة :
و وفق مصادر حبرينية فإ ّن النظام يفتح هلم معسكرات و مكاتب خاصة
يف مدن بعيدة عن مناطق و مدن السكان األصليني  ،و قد أنشأت و
فتحت وزارة الداخلية معسكرا كبريا يف مستوطنة سافرة اليت يقطنها
األجانب العاملني يف الداخلية واجليش  ،وكذلك مت فتح مكتب خاص
لألجانب يف نفس املنطقة وذلك الستقبال طلبات التوظيف يف الداخلية
واجليش  ،و اختيار املناطق البعيدة لذلك إلبعاد األنظار عن حجم
اجملنسني اجلدد الذين يتم توظيفهم يف وزارة الداخلية  ،و يتم عزل اجملنسني
و األجانب يف معسكرات التدريب ،بينما يتدرب البحرينيني و بعض
األجانب يف معسكر يف جو  ،و كان بعض األهايل السنة يسكنون يف
بعض تلك املناطق و لكنهم تعرضوا لإليذاء و املضايقات من قبل
األجانب اجملنسني.
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كما أ ّن املدن اجلديدة خمططة للمجنسني يف الصخري و مدينة محد و
املناطق اجلنوبية و حيرم منها املواطنون.
تفضيل األجنبي المجنس على المواطن :
ميزة خاصة لدى النظام غري متوفرة يف أنظمة احلكم يف العامل وهي متييز
األجنيب على املواطن متييزا واضحا و صرحيا  ،يف وظيفته و سكنه و
إمتيازات إضافية  ،و منه جتنيسه و إعطائه اخلدمات اليت حيرم منها املواطن
 ،و يف املنح و البعثات الدراسية كما للرتقية الوظائفية و املناصب اإلدارية،
يف مشهد عجيب و غريب على التاريخ يف خمتلف عصوره و عهوده.
ميكن تشبيه هذا املشهد التفضيلي الغريب مع الفوارق بالزوجة اجلديدة و
الزوجة القدمية فاحلكم يف البحرين مل يعد يصرب أو يتحمل مواطنني حمرتمني
و مؤمنني و خالقني و حمبني و خملصني للوطن  ،بنوا الوطن باجلد و
الكفاح و الصرب و اإلميان حىت استقام ،و يبحث عن متاجرين و متملقني
 ،ظاهرهم لديه حسن و لدى اآلخرين قبيح و أعماهلم تكشفهم ،ال
عالقة هلم بالوطن و ليس هلم قدرة يف حتمل مسؤولياته ،بعضهم مرتزقة و
آخرون عاملون يف الدعارة و الفنادق ،و إعالميني يصقلون عورات النظام
بالكذب و النفاق ،و رياضيني يتسللون من بلداهنم مث يذرفون دموع الندم
لتمثيلهم بلدا ال يعلمون له موقعا على اخلريطة اجلغرافية ألطالس العامل  ،و
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جمموعات غري معرتف هبا يف األراضي اليت تقيم فيها  ،و حشود أخرى من
أصحاب املصاحل و املنافع مع أشباح النظام و جالوزته ،و آخرون  ،و
هذه النماذج هي الزوجة اجلديدة اليت عادة ما يكون ظاهرها براقا  ،و
لكنها معدومة الصرب مع تراث الرجل و طريقته و متعلقاته و جذوره  ،و
قد تقلب حياته رأسا على عقب  ،فيتمىن حلول أجله قبل زمانه و موته
قبل أوانه ،و هي أكثر جذبا مقارنة بضرهتا القدمية اليت حتملت أعباء احلياة
و قدمت كل ما متلك من تضحيات و وفرت فرص اخلري و النجاح كامرأة
عظيمة .
تفضيل اجملنس تكشف عنه حركة اجملنسني أنفسهم  ،فهي طاغية على
الشارع يف مشهده العام و نكراهنا كذب  ،فهم موجودون يف كل موقع ،
يف املدارس و املستشفيات و يف وزارات الدولة  ،يف وزارة الرتبية الصحة و
الكهرباء ،ترى بوضوح أ ّن هذا األجنيب موجود يف كل وزارة و إدارة بطريقة
تستفز املواطن  ،ال سيّما العاطل عن العمل و صاحب الشهادات
األكادميية احملروم يف دولته.
و يرى املواطن الذي يفتقر إىل ضروريات معيشية بأم عينيه كيف يفضل
األجنيب اجملنس و األجنيب املرتزق عليه و على أوالده  ،و يرى أبناءهم
يدرسون اجلامعات و هو ال يستطيع أن يعلمهم تعليما عاليا  ،و يعطون
املنح و حيرم منها أبناؤه  ،و تصمم هلم املدن و املخططات اإلسكانية و
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هو يعيش يف بيوت قدمية و آيلة للسقوط ،و توفر هلم سبل حلياة دنيوية
مقبولة و تغطى احتياجاهتم ليكون اجليل القادم منهم و اجليل املنقرض هم
سكان األرض و الوطن األصليني  ،فيحدث يف نفسه ردة فعل حنوهم و
من جنسهم ،و هذا هو املشروع الذي يرمي إليه املستورد الرئيسي يف
خطواته األوىل .
و راتب األجنيب و خاصة األوريب و الربيطاين و األمريكي أضعاف راتب
البحريين ،و يتعامل النظام معهم كبقايا االستعمار  ،و مستشارين و
خرباء ،و يسكنون عادة يف مستعمرات سكنية متلكها عائلة آل خليفة و
وزرائها و عمالئها  ،و يعطون رواتبا خيالية  ،و رواتب إضافية كعالوة
غربة يكافئ أحيانا الراتب األساسي ،و راتب سكن ،و تذاكر سفر
للعامل و عائلته و أوالده و مصاريف دراسية لعائلته ،و عالوة سيارة إىل
غري ذلك من العالوات التدليلية و اإلمتيازات ،كل ذلك على حساب
أبناء البلد الذين يعيشون يف البيوت اآليلة للسقوط  ،و احملاربني يف لقمة
عيشهم و أرزاقهم  ،علما أ ّن كثري من هؤالء األجانب دون مؤهالت بل
يعلمهم العامل البحريين كيفية عملهم يف بعض الوظائف  ،ليكون هو
مرئوسهم بعد تدرهبم على يديه.
و الذين حيصلون على اجلنسية ال ينقص من رواتبهم خمصصات
وعالوات الغربة اإلضافية من سكن و غريه  ،ذكرت الصحافة منوذجا
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ألحد احلاصلني على اجلنسية و هو من أصول عربية بالوثائق املعتربة
حصوله على عالوة سكن مبقدار  250دينار حبريين ( يقارب 663
دوالر أمريكي ) شهريا  ،بل و حصوله على  13راتباً خالل العام
 ،2006و منحه تذاكر سفر له ولعائلته بعد حصوله على اجلنسية
البحرينية  ،و يعمل يف وزارة الكهرباء و املاء.
و جاء يف شكوى أحد املواطنني مبراسلة رئيس ديوان اخلدمة املدنية و
سؤاله مستغرباً  .. ( :املوظف مت حتويله إىل الساعات املطولة ولكن
عندما تتم مطابقة االستمارة املرسلة إىل ديوان اخلدمة املدنية مع نظام
احلضور واالنصراف ستجدون العكس متاماً) !!!.
راتبه األصلي  1800دينار حبريين ( 4774دوالر أمريكي تقريبا) و
حيصل على إضافات من سكن و هاتف نقال و سيارة و عالوة اجتماعية
و غرية ليصل راتبه إىل  2969دينار حبريين أي ( 7874دوالر أمريكي
تقريبا)  ،و هذا راتب يعطى ألكثر من عشرة مواطنني حبرينيني يف بعض
الوظائف.
ذكرت الصحافة اخلرب يف سنة  2007و هو متجنس سنة  2006و
مستمر باستالم العالوات اإلضافية بعلم الوزارة و ليس خطأ كما أكدت
الوزارة(.الوسط ،العدد  / 1900تاريخ .)2007/11/19
فاألجنيب اجملنس مفضل على املواطن على مجيع املستويات كتوظيفهم يف
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املؤسسات األمنية و العسكرية و اإلمتيازات اخلاصة هبم كقروض قليلة
الفائدة و دعمهم غري احملدود و السماح هلم بازدواج اجلنسية و منحهم
السجالت التجارية و غريها مما نعلم أو ال نعلم.
و هلذا يطالب املواطنون مبساواهتم باألجنيب الغريب و يسخر بعضهم
مطالبا الدولة بسحب جنسيته البحرينية األصلية و إعطائها أخرى جنسية
حبرينية متجنسة!!!.
فاألمر يف هذه اجلزر معكوس املفاهيم و األعراف  ،و اإلصرار على هذا
التفضيل و تعمده و جعله اسرتاتيجة كاملة مبنية على أولوية و أحقية
األجنيب و اجملنس و املرتزق على املواطن و ليس العكس كما عليه دول
العامل األخرى قاطبة ال يدل إال على حقد متشرب يف نفس القبيلة
احلاكمة على هذا الشعب املسكني  ،و يزيد يف هذا التفضيل أ ّن اجملنسني
خيتارون عماال من وطنهم و مواطنيهم األصل و مينع بعضهم من توظيف
البحرينيني  ،و ليس العكس كما عليه دول العامل اليت يقوم املواطنون
األصليون حبساسية يف حالة توظيف األجنيب اجملنس  ،فالعنصرية هنا من
األجنيب اجملنس ضد البحرينيني  ،و بعض احملالت التجارية الكبرية يف
البحرين اليت ميلكها مينيون ال توظف حبرينيني بل مينيني مثل أسواق املنتزه و
أسواق رامز!!! و هذه عنصرية و جزء من حرب نفسية ضد الشعب
البحريين األصيل يقوم هبا النظام و مرتزقته !!.
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و هذا التفضيل يثبت فيما يثبته أ ّن التجنيس هذا خيرج من كونه جتنسيا
طبيعيا و قانونيا و يتحول إىل حرب إبادة باغراء األجنيب يف غربته و تفقري
البحريين يف بلده  ،و هذه الطريقة يف التجنيس و تفضيل األجنيب اليت
تسري عليه السلطات البحرينية غري معهود يف التاريخ ،و أمنا التجنيس
بشكل جزئي هو ما تقوم به الدول  ،فال يشبه هذا التجنيس احلايل ما
تعرضت له دول من احتالل مثل أمريكا الشمالية و اسرتاليا و نيوزلندا و
قمعت السكان األصليني يف عهود مظلمة كانت األراضي مفتوحة و
الوثائق جمهولة و األزمنة خمتلفة و أمنا هذا يقارن باحتالل آل خليفة ألرض
البحرين و تسلطهم و حماربتهم  ،و الذي حيصل اآلن يقارن و يشابه
املناطق اليت تعرضت لإلبادة اجلماعية و النتائج ستكون متقاربة مع ما
القته دول من الكوارث و املصائب بتغيري الرتكيبة السكانية مثل دول آسيا
الوسطى املسلمة و ألبانيا و أجزاء يف يوغسالفيا ،كل هذه الدول كانت
احلروب بأشكاهلا تتمخض عن تغيرياهتا الدموكرافية ،و أما النظام يف
البحرين فإ ّن الدافع الرئيسي له هو األحقاد على أبناء الوطن ،و لذا يشعر
آل خليفة أ ّن اهلندي و الباكستاين و البنجايل و البعثي العراقي و البدوي
السوري و املعذب األردين أقرب إليهم من أبناء الوطن األصليني  ،و لذا
فهو يظلم املواطن الشيعي عامة و السين الشريف على حساب جتنيس و
توطني املرتزق األجنيب.
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و للمرتزقة نصيب أكرب من التفضيل فعندما يقتل شرطي جمنس أو ميوت
حتف أنفه تنتفض وزارة الداخلية يف استباحة القرى مث يعلن يف صباح اليوم
التايل يف الصحافة الرمسية غري املستقلة بالقبض على اجلناة  ،و يف أقل من
 24ساعة من وقوع احلدث  ،الذي قد يكون أساسا و أصالة كذبا و
مؤامرة ضد الشعب  ،و يف قضية الشرطي الباكستاين مت إلقاء القبض على
 19شابا من قرية كرزكان بتهمة قتل شرطي  ،أفرج عنهم بعد أكثر من
سنة بالرباءة  ،أما حني يقتل املرتزقة املواطنني عمدا و قصدا فإ ّن دم املواطن
يذهب هدرا  ،فلم يكتشف أبدا قتلة املواطنني على كثرهتم و معرفة
قاتليهم بأقل حتقيق  ،و هذا جانب من سخف حكام البحرين و قمعهم
و غطرستهم و استهتارهم بأرواح املواطنني  ،فأرواح املواطنني لدى النظام
غري حمرتمة و دمائهم غري زكية و أجسادهم غري طاهرة  ،و إمنا حرمة
الدماء و طهارهتا للمجنسني املرتزقة.
و أحد وجوه التفضيل هو تفقد و رعاية اجملنسني يف بلداهنم األصلية
فهم حني يتورطون يف سوريا مثال فإ ّن السفارة البحرينية يف دمشق تتفقد
وضعهم كما جرى للمجنس األردين جاد صبحي  ،و تقدم التعازي يف
وفياهتم كما جرى يف وفاة جمنسني أردنيني يف حادث سري حيث ذكرت
جريدة أألنباط األردنية أ ّن سفري البحرين يف األردن زار بيت عزاء عشرية
اخلليفات يف بلدة الطيبة اجلنوبية بلواء البرتا و أعرب عن خالص تعازي
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ومواساة حاكم البحرين وكادر السفارة البحرينية يف عمان بوفاة أفراد العائلة
متمنيا الشفاء العاجل للمصابني الذين يرقدون يف املستشفى و اسم
أحدهم (يزيد)  ،و نقل تعازي حاكم البحرين و ويل العهد و رئيس الوزراء
إىل ذوي العائلة!!! (األنباط /العدد / 1127تاريخ .)2008/6/16
و هل مسعتم أ ّن السفري البحريين يف بلد ما تفقد أو قام بتعزية املواطنني
البحرينيني األصليني يف اخلارج ؟ أو مسعتم أ ّن احلكم شردهم يف املنايف و
األصقاع مع أبنائهم و ذراريهم؟
املوت حق و سؤال منكر و نكري حق و أن الساعة آتية ال ريب فيها ،
فجهزوا يا آل خليفة جوابا لتلك الساعة ،
وأن اهلل يبعث من يف القبور ّ ،
و قبلها لساعات الدنيا العسرية.
النظرة الفقيرة للبحرينيين في الخليج :
التعامل مع البحرينيني سيزداد سوءا يف السنوات القادمة يف دول اخلليج
 ،و النظرة إليهم ستمتزج باالستخفاف و االستصغار و يطغى عليها
االستعالء ،و ذلك باعتبار أ ّن غالبيتهم ليسوا من أبناء اخلليج و أمنا هم
جمموعات أجنبية و آسيوية و بدوية و مرتزقة استوطنت البحرين و بالتايل
فالنظرة إليهم ستكون شبيهة بالنظرة إىل خدم املنازل يف بيوت اخلليجيني
أو العمالة الرخيصة يف الوظائف املتواضعة  ،و هذا إمجاال يعرب عن مستوى
154

حضاري و إنساين غري راقي  ،و هذا الذي خيشاه املواطن األصلي بدأت
مصاديقه تطفح يف الصحافة بصورة واضحة  ،و حلت أخبار تنسجم مع
جتنيس األجانب يف البحرين  ،مثل خرب جلب خادمات حبرينيات للعمل
يف املنازل الكويتية و براتب  120دينار كوييت( 420دوالر تقريبا) ،
حماولة يف إهناء الفقر يف البحرين ،فهم أفضل من اآلسيويات!! و لسن
حباجة إىل تأشرية دخول أو إقامة .إ ّن بث هذا اخلرب ميثل اعرتافا خليجيا
أو كويتيا حبالة البهدلة و اإلهانة و هدر الكرامة اليت يقوم هبا النظام ضد
املواطنني البحرينيني عامة  ،حىت و إن كان اخلرب كاذبا فإ ّن إحياءاته ليست
كاذبة.
و إن كان هذا اخلرب أقرب إىل اإلشاعة و الفربكة و ليس حقيقة سيأيت
السؤال التايل وهو ملاذا هذه اإلشاعة و الفربكة ضد املرأة البحرينية و ليس
أخواهتا اخلليجيات األخريات ؟ و مع استمرار التجنيس فإ ّن ما يعترب اآلن
أخبار كاذبة و يضطر لنفيه سيكون حقيقة و جيب تصديقه يف املستقبل،
و إىل مواقع أردأ من موضوع هذا اخلرب سيوصل النظام املواطنني و
املواطنات البحرينيني و سيُنظر هلم بعني دونية و بدرجة سفلية  ،و ستتكرر
اإلساءة إليهم و التجرئ عليهم مع تكاثر اجملنسني و أفعاهلم.
و احلديث املوسع حول موضوع اخلادمات يف البيوت ال حيتمله موضوع
كتابنا  ،لكنه من املواضيع اليت حتتاج إىل توقف و خاصة بالطريقة اليت
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يتم التعامل معهم هبا يف دول اخلليج العربية عامة  ،و ينبغي أن تنتهي
تلك املعاملة الدونية ألهنا متثل حالة قريبة من العبودية أو شبه عبودية لدى
بعض األسر  ،و كذلك نظام الكفيل فهو مصداق لنظام إداري متخلف
جيب أن يتخلص السيد اخلليجي منه إىل نظام أكثر شرعية و إنسانية و
حتضرا .
و إن كان هذا خرب كاذب ال مصدر موثوق له فهل خرب استقدام
موظفات حبرينيات للعمل يف مقهى (كويف شوب) يف ديب خرب كاذب
أيضا  ،و قد نشرته صحيفة إماراتية دعائية هي الوسيط ،و أي مانع أن
تكون هذه األخبار بتنسيق احلكم يف البحرين! أو أنه سيثأر لكرامة شعبه
و سيوقف ما يهدر تلك الكرامة و التجنيس أمهها !!.
سمعة البحرينيين :
لقد اهتزت مسعة أهل البحرين الطيبة لدى اخلليجيني بشكل عام إىل
مراتب دنيا بأعمال آل خليفة و مرتزقتهم اجملنسني  ،و لدى أنفسهم أيضا
فقد انفقدت كثري من الثقة بينهم.
إ ّن تشكيلة اجملتمع البحريين كانت منوذجا مقبوال للمجتمع املتسامح و
الطيب رغم املشكالت اليت عصفت على البلد و أكثرها بسبب تسلط و
مؤامرات النظام نفسه إال أ ّن مكوناته جتاوزهتا إىل صنع تاريخ مشرتك يف
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إعطاء مسعة طيبة عن أهلها  ،حىت هبت عاصفة التجنيس اليت لن تبقي و
لن تذر من تلك السمعة شيئا إال تنسفه  ،و سينظر اخلليجيون نظرة
تشكيك لكل حبريين على أنّه جمنس و به قابلية االرتزاق أو ارتكاب
املخالفات  ،أي أ ّن التجنيس سيجعل اخلليجيني ينظرون إىل بعضهم
البعض بالتشكيك و االرتياب  ،بل ينظر البحرينيون لبعضهم البعض
بذات النظرة من الشك و الريب يف أصوهلم و فروعهم و استحقاقاهتم ،
بل ينظر بعض اجملنسني ألنفسهم بنظرة ريب كما نقل عن امرأة قربصية
أعطيت اجلنسية البحرينية فهي تتسائل هل هي حبرينية حقا أم ال  ،فطريقة
توزيع اجلنسية غريبة على اجملتمعات و األعراف و السياسات .
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جانب رياضي
فضيحة أخرى آلل خليفة على مستوى الرياضة إذ قامت بتجنيس أعداد
كبرية من الرياضيني لتغطية عقدة النقص يف الفشل املتكرر ،و عوض أن
تقوم السلطات بتأسيس بنية حتتية من جهيت اإلنسان و املنشآت الرياضية
و اسرتاتيجية بعيدة املدى تتعلق باملنشآت الرياضية املتهالكة و األندية
املتواضعة و الرياضيني الكادحني  ،قامت بتجنيس الرياضيني بنظرة قصرية
املدى و أغدقت عليهم األموال و حرمت أبناء الشعب و رياضييه منها ،
مع االنتباه إىل أ ّن قدرة الرياضي اجملنس و زمنه مؤقتة و هي فرتة الشباب
يف بداية العقد الثالث من عمره مث تذبل قدرته و يظهر ضعفه.
و لكنها مل تنجح مبن جاؤوا من أماكن متعددة  ،ميارسون رياضات
متعددة  ،و كلفوا ميزانية الدولة أمواال طائلة لو استخدمت على املواطنني
لرفعت من شؤوهنم االقتصادية و الرياضية ،وسفرات ملعسكرات خارجية ،
دون أن يتحدثوا بالعربية  ،و ينحنون لنشيد وطين ال يعرفون معناه و مغزاه
 ،و دون أن يعيشوا يف البحرين ،و ّزورت أعمار بعضهم ،و دون أن تكون
هلم نتائج باهرة ،و بعضهم أقل بدرجة أو درجات من الرياضي املواطن،
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غري أمسائهم ،و ألبسهم ثيابا مرسومة و ملونة بعلم
استوردهم النظام  ،و ّ
البحرين املكون من األمحر و األبيض ـ والذي هو كارثة أخرى أيضا إذ أنه
ال مضمون وطين له و ال رمزية وطنية و أمنا رفعته سفينة بريطانية قادمة إىل
البحرين فوضعوه علما لبالدهم كأهنم جيهلون ما للعلم من رمزية و
مضمون ،و هذا مظهر آخر من مظاهر االستبداد ،و لو أ ّن هذه السفينة
رفعت علما بستة ألوان فهل حكام البحرين ملزمون باعتماده علما
لبالدهم؟ و هل كانت ترمز تلك األلوان و تشكيالهتا لألرض و اإلنسان
و الوطن و تاريخ وحضارة البلد؟ و هل اخلط الفاصل بني اللونني األمحر و
األبيض يرمز إىل منشار احلاكم على رقاب الشعب ؟ و اللون األمحر إىل
دموية احلكام و األبيض إىل طيبة الشعب؟ ـ و دون أن يشعروا بأهنم
حبرينيون ،أو أن واجبا اجتاه هذا البلد يدفعهم لتحقيق فوز و نصر يتباهى
هبم أفراد من النظام على أمثاهلم من اخلليجيني ،و بعضهم ميتلئ تارخيه
بالبطاقات الصفراء و احلمراء و املشاغبة ،و مبستوى متدين عن الرياضي
املواطن ،كما أ ّن البلد مل تتقدم رياضيا بعد استريادهم ،و فقدت املنافسة و
فقدت اجلمهور الذي مل يعد يتحمس للعب األجانب نيابة عن مواطنيه ،
و بسبب جتنيسهم تعطلت املواهب الوطنية  ،و فقد كثري من أبناء البلد
الطموح يف متثيل بلدهم  ،و ركنهم اليأس إىل التوقف.
و صفع بعض اجملنسني الرياضيني النظام  ،و ندم بعضهم ملشاركاته مع
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فريق البحرين و بلده أوىل به  ،و بكى الالعب اجملنس جيسى كما صرح
جمللة سوبر اإلماراتية  ،و املدلول األول هلذه التصرحيات عدم الوالء و احملبة
هلذا البلد من قبل هؤالء اجملنسني الذين جئ هبم على حساب املواطن ،و
الندم جيب أن يصدر من دولة البحرين أل ّن هذا اجملنس ميثلها ،و لكن عند
النظام يف البحرين القيّم و القوانني معكوسة!!!.
أما الربازيلي الذي أمساه النظام عدنان إبراهيم و فهو شقيق مدرب
منتخب البحرين للشواطئ كوستافو  ،فقد مت منحه اجلنسية وإقحامه يف
املنتخب و هو غري مسجل يف أي نادي ! و قد فرح بعد فوز منتخب
البحرين للشواطئ على نيجرييا  ،و محل علم بلده األصلي الربازيلي
بفرحته و هو يلعب للمنتخب البحريين.
أما العداء الكيين يوسف سعد كامل و امسه األصلي جرجيوري كونتشيال
 ،فقال أنه ختلّى عن اجلنسية البحرينية اليت منحت له يف العام  2003و
عاد إىل بلده ليمثلها يف املسابقات الدولية  ،و صرح أ ّن اهلدف من
حصوله على اجلنسية البحرينية هو حتسني وضعه االقتصادي ،و أهتم احتاد
القوى البحريين بعدم الوفاء ببنود العقد بينهما ،وكان ينتظر شهورا طويلة
قبل أن حيصل على مستحقاته املالية ،بينما ك ّذب رئيس االحتاد البحريين
أللعاب القوى ذلك و اّّدعى أ ّن لديه اإلثباتات.
و للعداء املغريب رشيد رمزي املتجنس باجلنسية البحرينية منط آخر  ،فقد
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ثبت تعاطيه املنشطات احملظورة يف بكني  ، 2008و كان رئيس االحتاد
البحريين أللعاب القوى يدعو البحرينيني الستقباله بعد حصوله على
ميدالية الفوز يف املطار مبسرية إىل مقر االحتاد و يرتب لقاءه مع احلاكم و
إذا به يذهب إىل بلده األصلي و عائلته و احتفلوا به كعداء مغريب ليصرح
هلم بأنّه ( مغريب و سعيد بأن أكلم مجهورا يفهم لغيت)  ،هؤالء اجملنسون
يسخرون من آل خليفة .
أما اجلمهور املغريب فعلق على فوز رمزي كثريا  ،و أحدث فوزه ضجة يف
املغرب من خالل التعليقات على مواقع االنرتنت  ،و اعترب بعضهم أ ّن (
ظهوره منتصرا جرحا هلم و إهانة لبلدهم) ،و اعترب بعضهم أ ّن ( البحرين
ختلت عن إحدى أهم و أنبل اخلصال اليت يتبجح هبا العريب ،أال و هي
الكرامة و عزة النفس ،و أ ّن هذا الفوز للبحرين صنعه ابن بلد آخر ال
يتكلم حىت هلجتها ،و إهنا فرحة جوفاء ال طعم هلا ،و أعترب ما تقوم به
دول من (طينة) البحرين من استقطاب ألبطال من دول أخرى من أجل
صنع أجماد رياضية ال قدرة عليها بدوهنم مستغلة ضعفهم و فقرهم هو من
باب االحنطاط الفكري و االستهتار بالقيم احلضارية و عدم احرتام األخوة
العربية ،و حريا بالبحرين أن حتتضن هؤالء األبطال ماديا و ترعاهم تقنيا ملا
أوتيت من موارد مالية عوض جتنيسهم ،فما الذي مينع العربية السعودية و
اجلزائر مثال من شراء الذمم و اجلنسيات ،إهنا عزة الوطن و كرامتة)  ،كأنّه
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يريد القول بعدم عزة من جنسهم و عدم كرامته.
و من املهازل و املسخرات الذي يقوم هبا اجملنسون الرياضيون ضد النظام
و الوطن هو حتالفهم فيما بينهم ضد الالعبني املواطنني و مسؤوليهم ،فهذا
اجملنس (فتاي) ال خيرج مع املنتخب إال بشرط أن يكون معه مواطنه
النيجريي اجملنس (جيسي جون)( .جريدة الوسط).
و السؤال هو من الذي يسئ إىل الوطن هذا اجملنس أم الذين جنسوه و
صريوا جنسية البحرين رخيصة و مبتذلة؟ و من الذي يسخر
أبقوا عليه و ّ
على من ؟ هؤالء اجملنسني على الوطن أم عناصر النظام على هذا الوطن
املسكني؟
و بعضهم شارك يف التطبيع مع ( إسرائيل) و لعب فيها باسم البحرين،
و لكن ذلك ال يثري املسؤولون يف البحرين ألهنم هم املتهمون يف إرساله ،و
إال كيف له أن يرتب اللعب هناك ،و حيجز التذاكر و الفنادق ،و جيّهز
األدوات و جمموعة مقدمات السفر و اللعب و املعلومات عن السباق ،و
ملاذا مل يتعرض ألية عقوبة ؟ و لذلك مل يثأروا لعروبتهم املفقودة  ،و ال
لرفض شعبهم املقهور  ،و ال لربملاهنم اهلزيل و بعض وجوهه املأجورة  ،و
ال لشماتة أعدائهم املراقبة  ،و ال لكرامتهم املسفوحة اليت هي آخر ما
ميكن تصوره هلذا النظام.
مشري سامل جوهر ،هو اإلسم البحريين للمجنس الكيين ،أو للبحريين
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من أصل كيين ،وامسه األصلي ليونارد موشريو  ،قالت إسرائيل أنه أول
عداء من دولة عربية يشارك يف ماراثون جيري يف ( إسرائيل)  ،ونقلت
صحيفة (جريوزاليم بوست) عن جوهر قوله انه ( فخور جدا) للمشاركة يف
حدث رياضي يف( إسرائيل)  ،هذا الذي حققه آل خليفة من جتنيس
الرياضيني ،و مثل هذا من التجنيس عموما.
أما بيان البحرين فقد تضمن تلقيه النبأ (بالصدمة واألسف) !!! و أ ّن
اجملنس جوهر دخل ( إسرائيل) جبواز سفره الكيين!! .
أال حيتمل أيضا أ ّن جمنسني رياضيني آخرين شاركوا يف ( إسرائيل)  ،و
من قال أ ّن اجملنسني اآلخرين الذين ّيعدون مبئات اآلالف مل يدخلوا و
خيرجوا من ( إسرائيل )  ،و غري (إسرائيل)  ،و من قال أ ّن بعضهم ليسوا
جمندين لدول أخرى؟.
و بعضهم يستعمل العنف ضد املواطنني كما حصل للصحفي يف جريدة
األيام من قبل الالعب اجملنس اليمين أمحد حسان ،شهر ، 2005/6فقد
اطن الصحفي على وجهه ودفعه وأهانه ألنه مل يعجبه ما
صفع
اجملنس املو خ
ُ
كتبه الصحفي يف جريدته ،مث هدده إن ذكر شيئا مما حدث فإنه
(سيبهدله) !!! و كأنه يعيش يف غابة !! ال يف دولة و هبا قانون  ،و
شعب له كرامة  ،و يتعامل البشر فيها باحلقوق و الواجبات  ،و يفرتض
أن تكون الصحافة فيها سلطة رئيسية ! .
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و قد استشرى التجنيس يف عدد من االحتادات الرياضية ألنه اسرتاتيجية
معمول هبا و إن كانت فاشلة  ،و تنوعت مصادر اجملنسني الرياضيني ،
بعض العدائني مغاربة مثل رشيد رمزي ،رشيد خويا (حممد راشد)  ،عبد
احلق الكورش(زكريا عبد احلق) ،عبد الكبري الورييب  ،و غريهم مثل الكيين
يوسف سعد كامل ،كما ذكرت الصحافة اسم العداء عبد الرزاق حيىي من
ضمن فريق العدائني البحرينيني يف مسابقات االحتاد الدويل أللعاب القوى
يف مدريد .!!! 2004
و من أفريقيا مثل أزينيبيك كوتو كوال و هي اثيوبية مسيّت بعد جتنيسها
مرمي يوسف مجال وهي رياضية يف ألعاب القوى .و من بلدان أخرى جتيتو
دابا و غالديس تشريوتيتش.
و العبات عربيات يف منتخب الطائرة  ،و جتنيس يف السباحة النسوية
مثل حتنيس مسرية زيد بيطار.
و جنّست أعداد كبرية للعبة كرة القدم مثل فوزي مبارك عايش من أصل
مغريب  ،و جيسي جون من أصل نيجريي  ،ريتشارد من أصل فرنسي ،و
عدنان سارة (بوسين) عبد اهلل عمر (تشادي) ،عبداهلل فتاي(نيجريي) ،
و بدر الشمري و هو من البدون الكويتيني.
و يف كرة السلة الالعب النيجريي بوين و مت تغيري امسه حني جتنيسه إىل
فرج عبد اهلل و النيجريي أكيم موسى و األمريكي روبرت.
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و من الرياضيني الذين مت تزوير أعمارهم و تغيري أمسائهم الكينيني الثالثة
جون ييغو و مسّي بالل منصور ،و دينيس كيبكوروي و مسّي طارق مبارك
طاهر  ،و هوسيا كوسغي و مسي آدم إمساعيل مخيس و هؤالء هم الذين
واجهوا عقوبة التوقيف مدى احلياة من قبل االحتاد الدويل أللعاب
القوى(.الوقت العدد ، 189تاريخ2006 /8/ 28م  ،أخبار اخلليج
،تاريخ.) 2006/8/22
و ذلك بعد احتجاج الوفد األسباين خالل بطولة العامل للشباب
 2006على أعمار الالعبني قبل املشاركة يف منافسات البطولة ،و
استدعي الالعبني الثالثة وطلب منهم اإلقرار بصحة مجيع البيانات املقدمة
من قبل االحتاد البحريين ،و سجل فيها بالل منصور بعمر  17سنة بينما
أكد من يعرفونه يف كينيا باسم جون ييغو أ ّن عمره يقارب  23سنة  ،و
البطولة للشباب الذين تقل أعمارهم عن العشرين سنة  ،و هكذا زميليه
الكينيني الذين مل يكونوا مجيعا نكرة متاما بل معروفون يف أحيائهم و
مناطقهم و لدى بلدهم األصل و أهلهم الوثائق !!!.
و تزوير األمساء يستلزم تلقائيا تزوير الديانة فإ ّن اسم جون و بالل مثال
خمتلفان دينيا و بالتايل تأيت احلاجة لتزوير بلد املولد للتغطية على التزوير
األول و هكذا يتسلسل التزوير و الكذب و يف كل حمطة يشارك فيها
الرياضيون اجملنسون.
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هذا اإلجناز من التزوير و الكذب هو إجناز حكام البحرين احلقيقي يف
بطولة العامل للشباب  2006و ليس قطعة من ذهب أو فضة أو برونز ،
و عليك أنت أن تقدر وضع احلكم يف البحرين و مؤسساته و إداراته و
كذبه و تزويره ! هذه الفضائح اليت يراها العامل منوذج لفضائح أكثر قبحا
يقوم هبا النظام يف البحرين على كل املستويات و كل االجتاهات و
اإلدارات.
و من الرياضيني الكينيني الذين منحوا اجلنسية البحرينية صاحل مرزوق
خبيت (ولد سيمون) ،و اسحق عابدين(إسحق اويرو)  ،و داود سلطان
مخيس (دومينيك) ،وصاحل بشري (رونالد ) ،ويعقوب مجعة و سجاد.
إ ّن ما يزيد األمر أسفا و حنقا و سخطا و نقما أ ّن طريقة استرياد هؤالء
الالعبني و جتنيسهم تتم بطريقة املافيات و العصابات و ليست بطريقة
شريفة نظيفة  ،و ال ضمن اتفاقيات و شروط االحتادات و مواثيق الدول
الرياضية ،و ال ميكن أن نتصور أن نظاما آخر يقبل مبا يعمله النظام يف
البحرين ،فهذا نوع من العار و الفضيحة أنسها النظام يف البحرين بينما
تأىب مروءة الدول األخرى احملرتمة أن تقوم مبثلها أو دوهنا !!!.
و ما صدر من الصحافة الكينية من تشويه للمسؤولني يف البحرين يؤكد
ذلك  ،إذ اهتمت صحيفة «ستاندر» الكينية البحرين خبرق معاهدات
األمم املتحدة ،وذلك باستعباد الالعبني الكينيني أو املتاجرة هبم بعد
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منحهم اجلنسية البحرينية  ،مث سحبها منهم وتركهم من دون جنسية
ليتحولوا إىل فئة «البدون» .و أ ّن السلطات الرياضية البحرينية متارس
«الرق األبيض» عن طريق منح اجلنسية لبعض الكينيني مقابل حقوق
منقوصة ،ومن مث سحب اجلنسية منهم ألي سبب وان هذا خمالف
التفاقيات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان.
و طريقة املافيات تتم عرب تعرف النظام يف البحرين على أحد املدربني يف
االحتاد املغريب أو الكيين أو غريمها مث يغريه باملال إن هو وفّر هلم رياضيني
يفوزون يف املسابقات الدولية ،فيأيت املدرب الكيين فيختار متسابقني من
طالب الثانوية و يهرب هبم خفية إىل البحرين ،و حني وصوهلم تعطى هلم
اجلنسيات فورا فالبلد ليس هبا قانون ،و تغري أمسائهم و أعمارهم إن لزم
ذلك ،فتسقط السلطات الكينية جنسياهتم األصلية  ،املؤهلون منهم ميثلون
البحرين يف البطوالت الرياضية و غري املؤهلني ال يستطيعون الرجوع لبلدهم
و ال ميثلون البحرين ،و قد ترجعهم البحرين إىل كينيا و لكن بلدهم ال
تقبل باجلنسية املزدوجة!!! و ال شك أهنا تنظر بسلبية على متاجرهتم
اخلاسرة !!! هل تقبل دول العامل األخرى هبذه الطريقة ؟ أم تعتربها طريقة
العصابات و املافيات ؟؟؟
و أنشأ النظام احتاد الكريكيت و هي لعبة يزاوهلا اآلسيويون يف شبه
القارة اهلندية  ،و جعل يف فريق الكريكيت جمموعة من اجملنسني اآلسيويني
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و هم الذين ميثلون البحرين يف البطوالت الدولية ،و بلمحة واحدة على
أمساء الفريق تتأكد من ذلك  ،و أن الفريق يتكون من هنود و باكستانيني
و سرييالنكيني و بنغالديشيني ،و ليست هذه اللعبة معروفة يف البحرين أو
دول املنطقة العربية .الصورة اآلتية لفريق الكريكيت آسيوي األصل حبريين
اجلنسية.

و قتل النظام طموح الالعبني البحرينيني هبذا التجنيس مما أجلأهم إىل
االعتزال مثل عالء حبيل و حسني علي و طالل سلمان  ،فقد رأوا
بأعينهم تفضيل الرياضي األجنيب عليهم مع عدم التزامه مبواعيد التدريبات
أو املعسكرات و دون أن يعاقب على ذلك بأدىن عقوبة.
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و املفارقة هنا بني دولة البحرين و دول اخلليج العربية األخرى و كأ ّهنا
خرجت عنهم و احنرفت بعد مفرتق طرق و التباين بني اجملتمع البحريين
اجلديد و جمتمع تلك الدول يزداد و يتسع و تتعدد جماالته  ،و يف جمال
التجنيس الرياضي أحد أمثلته  ،فحني جينّس النظام يف البحريين األجنيب و
يوفر له ملتزمات احلياة على حساب أبناء البلد و رياضييه الذين يتكبدون
عناء نفسيا ينتهي هبم إىل االعتزال من الرياضة  ،و تبقى آثاره ملا بعد
غىن و إمناءً مغريات للرياضي البحريين
االعتزال  ،تقدم دول خليجية أكثر ً
باالنضمام إىل فرقها الرياضية و منحه اجلنسية .
و جزء من التجنيس يتعلق بالوضع السيكولوجي باحلكام و يرجع إىل
الشعور بالنقص و حماولة تبديله  ،و ألن البلد صغرية و مغمورة و متثل
نقطة على خارطة العامل أو أصغر فإنّه يثري حنق احلكام يف البحث عن
شهرة تعرض على تلفزيونات العامل و تتحدث عنها األمم  ،و قد يكون
هذا الشعور هو الدافع إىل جتنيس بعض الرياضيني فإ ّهنم حينما يفوزون يف
املسابقات حيملون علم البحرين و إن كان املعلقون و الوكاالت تذكر
بلداهنم األصل ،و لكن ذلك يكفي لدغدغة مشاعر عناصر النظام و
يشعرهم بتعويض نقص هم فاقدوه !!! و كذلك جتنيس املغنيني  ،و إال ما
هي الفائدة اليت سيجنيها النظام من جتنيس مغين فسق و جمون خرج من
بلده بعد حماكمات التحرشات و الفساد األخالقي!!!.
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الفرتة الوحيدة الزاهرة ملنتخب البحرين كانت يف فرتة رفع فيها احلاكم
شعار اإلصالح فصدقوه  ،و شعروا أن البلد بلدهم حقيقة و تستحق كل
اجلهد و اإلخالص  ،و سعدت أنفسهم و فرحت فتفجرت طاقاهتم و
هتيأت للفوز و الربح و مل يكن املنتخب لكرة القدم حينها يضم جمنسني،
و ألول مرة وصلت البحرين إىل املركز الرابع يف كأس آسيا و فاز مهامجها
عالء حبيل باملركز األول مشرتك يف قائمة ه ّدايف البطولة ،و ما أن انقلب
احلاكم على عهوده و مواثيقه و خان تعهداته و شعبه حىت عادت نتائج
املنتخب إىل الوراء  ،أي إىل الزمن الذي سبق شعار اإلصالح ،و كل
بلدان اخلليج تطورت يف كرة القدم إال البحرين فهي تراوح حملها ،و كل
الدول تفوز بكأس اخلليج و تنافس على هنائياته إال البحرين ،و السبب
النظام أوال  ،و ثانيا مسؤولوا الرياضة الذين ال جيلبون إال اخليبة و الفشل و
الذين أوصلهم الفساد اإلداري إىل مناصبهم.
أما الفساد الرياضي فهو على قدم و ساق ،ابتداء من التمييز و ما سبق
يبني متييزا قاطعا لألجنيب اجملنس على املواطن ،و بني املواطنني
من أسطر ّ
متييزا آخر و يلبس عدة أوجه  ،فقد يلبس تفضيال لفريق و نادي على بقية
األندية فالنادي الذي هو قريب من النظام أفراده قريبون من املنتخب ،أو
التمييز و التفضيل باملناطق ،أو باملذاهب كما أخربت عائلة أحد الرياضيني
الذين وقع عليهم هذا التمييز بوضوح ،أو بأمساء العائالت فبعضها أقرب
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من بعض يف متثيل البلد  ،أو بالواسطات و رمبا الرشاوى ،إىل غري ذلك ،
يصريوا البلد  ،غابة اسرتزاق  ،و كله على حساب الوطن
هكذا يريدون أن ّ
و املواطنني.
و ال يقاس جتنيس دولة البحرين و كذلك بعض دولة املنطقة كقطر
للرياضيني مع التجنيس يف الدول الغربية  ،و ال اعتبار ذلك مربرا لتجنيس
الرياضيني  ،أل ّن الرياضيني أو الالعبني يف الدول الغربية و و مثاهلا البارز
فرنسا عاشوا و ترعرعوا يف فرنسا و ال يعرفون وطنا سواه ،و عندما يذهبون
إىل بلدان آبائهم فإهنم يذهبون كسياح أو كضيوف ،و والئهم لبلداهنم
الذي ميثلوهنا و ليس للمال أساسا و أصالة ،كما هو احلال للرياضيني
اجملنسني يف البحرين و بقية دول اخلليج ،و هذا حقيقة مما ال جنزم به قطعا
و لكنه هو األقرب للفوارق اليت ذكرنا بعضها ،و أل ّن تلك دول تتحكم
فيها سيادة القانون واألنظمة والدساتري ،بينما دولة كالبحرين تعترب منوذجا
بارزا و واضحا و صارخا للدولة اليت ال ختضع لقانون أو دستور ،و القانون
فيها هو هوى السلطان و رغباته و نزواته ،و مدى اندفاعه لتنفيذ هذه
الرغبة.
فأي قانون اعتمد لتجنيس هؤالء الرياضيني ،و أين القانون الذي يشرتط
إقامة األجنيب  25سنة و العريب  15سنة لينال اجلنسية البحرينية اليت مل
تعد بعد مهازل التجنيس شريفة أبدا بل مبتذلة و رخيصة ،بل و ترمى يف
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سلة الزبالة كما فعل جرجيوري كونتشيال أو يوسف سعد كامل  ،و هبذا
كلما كان البلد يتمتع بقانون و حريات ضعف فيه التجنيس و
التجاوزات ،و هلذا فإ ّن النسبة الدميقراطية يف الكويت جتعل التجنيس شبه
منعدم ،و أل ّن هذه البلد البحرين ال قانون فيها فإ ّن جتاوزات التجنيس ال
حدود هلا ،بل نقل عن إحدى اجلرائد اليومية يف البحرين نشرها خربا عن
توجه وفد من احتاد الكرة البحريين إىل اململكة املغربية (الكتشاف) و
جتنيس العبني مغاربة للمنتخب الوطين!!!.
هذا على املستوى الرمسي أما الشعب البحريين فإنه ال يرغب أن يشرتي
فرحه بأوهام.
جتنيس هؤالء الرياضيني  ،كما جتنيس املرتزقة يف اجليش و الشرطة و
احلرس الوطين  ،و مرتزقة العصابات يف الشارع  ،و التعذيب يف الغرف
املظلمة  ،كما جتنيس مرتزقة اإلعالم و الصحفيني خارج القانون هو باطل
 ،و نتائجه تتبع مقدماته الباطلة أيضا.
و ملف الرياضة يف البحرين مؤمل و مقزز ،و ملئ بالفساد و التمييز ،
حىت أ ّن آل خليفة يشعرون بوضوح ظلم بعضهم لبعض بشكل فاضح و
أكثر من ظلم توزيع املناصب و الوظائف ،بل و حيذف بعضهم بعضا يف
اإلدارات و االحتادات الرياضية.
أما السرقات فال تتحدث عنها و قد خرجت هذه املرة إىل اخلارج و
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سرق النظام من االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا)  ،حىت طلب االحتاد
الدويل توضيحات من االحتاد البحريين يف قضية التجاوزات املالية اليت
ارتكبها االحتاد البحريين يف ما يتعلق بـ ( استعماله أمواال ختص مشروع
اهلدف التابع للفيفا لتمويل محلة رئيس االحتاد سلمان آل خليفة وترشحه
ملنصب اللجنة التنفيذية يف الفيفا ) و الذي خسر الرتشيح هذه السنة
.2009
و كشفت صحيفة (البالد) البحرينية عن وجود عجز مايل يف ميزانية
احتاد الكرة بلغت حنو  635ألف دينار حبريين ( 1.7مليون دوالر
أمريكي) من خالل خطاب تقدم به احتاد الكرة إىل املؤسسة العامة
للشباب والرياضة يطلب فيه تغطية العجز املايل ،وذلك جراء إنفاق أكثر
من  850ألف دينار ( 2.3مليون دوالر) حلملة الشخص املذكور
االنتخابية لعضوية تنفيذية الفيفا( .جريدة الوقت/العدد ،1297تاريخ
.)2009/9/9
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أمن و استقرار الخليج
خطورة التجنيس يف البحرين على أمن و استقرار اخلليج و املنطقة العربية
مما يتم التكتم عليه علنا  ،و يرقبه املراقبون سرا و باطنا.
ابتداءً لقد وضعت عمليات التجنيس شعب البحرين حمل شك وريبة
كبرية عند بعض الدول والشعوب اخلليجية وحىت العربية والعاملية  ،و
انتبهت دول اخلليج إىل تلك اخلطورة متأخرة  ،و أدركت بعد جمموعة
جتارب مع اجملنسني البحرينيني و املرتزقة أ ّن التجنيس يف البحرين يهدد أمن
اخلليج بالكامل و تزداد تلك اخلطورة يوما بعد يوم  ،فقد كان له مسامهته
يف تشكيل نظرة غري طبيعية لدى الدول األخرى لشعب البحرين  ،و أفقد
التجنيس بنسبة ثقة اخلليجيني بالبحرينيني.
و ازدياد اخلطورة بسبب قدرة مواطين دول اخلليج العربية على التنقل
جبواز السفر بني الدول الست أعضاء جملس (التعاون) و هي أمارة قطر و
الكويت و عمان و البحرين و السعودية و اإلمارات العربية املتحدة  ،و
هي دول متخلفة إداريا ،و التعاون بينها ينحصر يف القضايا األمنية و
العسكرية ،و حتكمها أنظمة استبدادية  ،تفتقر إىل املؤسسات الدستورية
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احلقيقية  ،باختالف بينها قوة و ضعفا يف ذلك ،و لذا ميكن استبدال
االسم و إطالق دول جملس (التآمر) عليه  ،فلم يرى البحريين و اخلليجي
الشريف منه سوى التآمر على الشعوب.
عمليات التجنيس املمنهج و املكثف اليت تقوم به السلطات البحرينية
أحرج و أزعج األشقاء اخلليجيني ألنه ميثل خطرا عليهم ،اإلحراج األول
يتمثل يف أ ّن الدولة األفقر يف اخلليج  ،و األكثر هنبا و سرقة من شعبها ،
و األسوأ اقتصادا و الذي يستجدي حكامها حكام اخلليج يف سبيل
احلصول على مساعدات ،و يتم ابتزاز بعضها كما حصل للكويت إن هي
مل تساعد البحرين بتقوية عالقات آل خليفة و صدام ،هذه الدولة الصغرية
على قلة مواردها جتنس من ال يستحقون اجلنسية البحرينية لينظر املراقب
بسوء لبقية دول اخلليج اليت ال متنح اجلنسية ملستحقيها مع استيفائهم
الشروط املطلوبة و اإلقامة.
و مقارنة بدول اخلليج األخرى و تشددها يف مسألة التجنيس ذكرت
األخبار أ ّن بعض النواب الكويتيني طرح مشروع استجواب وزير الداخلية
بشأن جتنيس ما يقارب  500شخص ،ممن ولدوا و ترعرعوا يف الكويت و
عاش آباءهم فيها و رمبا ولد بعض آبائهم يف الكويت لكنهم ال حيملون
اجلنسية الكويتية.
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و الثاين يتمثل يف تعطيل و تأخري و رمبا إلغاء بعض االتفاقيات
اخلليجية بسبب العنصر األجنيب غري اخلليجي يف البحرين ،فهذا التجنيس
يف البحرين قد يعطل و يبطل حماوالت دول اخلليج للتقارب و رفع احلواجز
و املنافذ بينها  ،أو االنتقال بالبطاقات الشخصية و اهلويات بعد علم تلك
الدول بعناصر هتيأت أو شاركت يف عمليات تعترب ( إرهابية) آخرها ما
أعلن عنه يف الكويت ،إذ أهنم يستطيعون التنقل بني كل دول اخلليج دون
إقامة أو تأشرية دخول.
و من املتوقع أن تقوم بعض دول اخلليج مبنحى آخر للحد من دخول
اجملنسني البحرينيني إىل أراضيها و العبث بأمنها ،و املرشحة الكربى لذلك
اإلجراء سلطنة عمان اليت ما كانت تقبل بدخول املواطنني اخلليجيني إىل
أراضيها إال بتأشرية حىت بعد قيام جملس التعاون ،مث رفعتها  ،و االحتمال
األكرب أن ترجع بذلك اإلجراء مرة أخرى بعد كثرة جرائم اجملنسني
البحرينيني.
أما أكثر الدول إرباكا من التجنيس اخلبيث يف البحرين فهي دولة
الكويت ،اليت تنظر إىل جتنيس مخسني ألف عراقي بعثي من خملفات دوائر
املخابرات العراقية يف عهد الدكتاتور صدام بعني غاضبة و قلب حاقد ،و
لو أن عشرة جمنسني دخلوا الكويت بأمساء متعددة مثل صدام و دمحان و
التكرييت و مهاوش و ذبح و عذاب و برغش العفني و صنطل اهلويس
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النعكس ذلك على رجل األمن الكوييت الذي يدقق فيها  ،و تذكره بالغزو
العراقي على بلده الذي انتهك احلقوق و األعراض حىت ولدت النساء بال
أزواج.
هؤالء الكالب اجملنسة عندما ترسلها السلطات يف البحرين لقمع
املواطنني يف الشوارع و القرى ال يرتددون يف إظهار والئهم و ثأرهم
لطاغيتهم اهلالك صدام ،و من شبه املؤكد أهنم يأمترون بأوامر قيادة بعثية
خارج أو داخل البحرين ،و هي بال شك حاقدة و صاحبة ثأر ضد
أشقائنا و أهلنا يف الكويت ،إذ يظن بعضهم ومها أ ّن ما جرى هلم من
التشتت و اهلزائم هو بسبب الكويت و مواقفها ،و احلقيقة أ ّن سنن اهلل يف
ك األخي ُام
األرض ثابتة و أ ّن الظاملني هلم يوم  ،ذلك وعد اهلل  ،و ( تِْل خ
نُدا ِو ُهلا بـني الن ِ ِ
ِ
ين خآمنُواْ خويخـت ِخ خذ ِمن ُك ْم ُش خه خداء خواللهُ الخ
خ خ خْ خ
اس خوليخـ ْعلخ خم اللهُ الذ خ
ُِحي ُّ ِ ِ
ني) ( .سورة آل عمران/آية.)140
ب الظالم خ
اخلطر األكرب هو أن يشد هؤالء العزم على التخريب يف الكويت ،و أ ّن
أعدادهم الكبرية هلا قابلية إلحداث متغريات كبرية و عمليات ختريب و
انتقام ضد أهلنا ،و ال يبعد أن نسمع الحقا بعمليات اغتيال يف صفوف
بعض السياسيني و الوجهاء يف الدولة األكثر دميقراطية يف اخلليج ،كما ال
يستبعد أن تكون تلك العمليات بدعم من جهات حبرينية ذكرت يف تقرير
البندر  ،حتصل على الدعم من الديوان امللكي يف البحرين.
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و ذكرت مصادر حبرينية أ ّن السلطات يف أمارة الكويت قد رفضت
دخول جنود قوة دفاع البحرين املرتزقة من جنسيات خمتلفة وذلك لعدم
الثقة فيهم و إن كانوا حيملون جنسية حبرينية وطلبت السلطات الكويتية
مشاركة جنود حبرينيني من أصل حبريين فقط.
و ستضطر دول اخلليج العربية إىل التشدد يف الرقابة على منافذها على
البحرينيني خشية من اجملنسني منهم ،و سيتضاعف العذاب على أبناء
البحرين ،و سيتم التعامل معهم فئويا و احتقارهم خاصة أ ّن بعض
اجملنسني ممن ينظر هلم يف اخلليج نظرة دونية و احتقارية مثل البنجالدشيني
و السريالنكيني و اهلنود و الباكستانيني.
أصرت دولة الكويت على عدم فتح احلدود الربية لعبور الزوار
و ّ
البحرينيني للعراق و الذي تقدر أعدادهم بعشرات اآلالف سنويا  ،و ذلك
بسبب اجملنسني البحرينيني من أصل عراقي  ،و الذين قد يستغلون جتاوزهم
احلدود مع العراق يف إرباك األوضاع يف الكويت.
و لذلك فإ ّن الكويت سوف تتشدد على حدودها و تضيف اإلجراءات
األمنية صرامة على مجيع حاملي اجلوازات البحرينية.
و هلذا أيضا ذكرت بعض املصادر أ ّن الكويت فكرت يف فرض تأشرية
دخول على البحرينيني حىت تتمكن من تصفية البحريين األصلي من املرتزق
و البعثي احتياطا على أمنها من اجملنسني اجلدد يف البحرين و على
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نسيجها االجتماعي.
و هذا كله من آثار مغامرات األنظمة الدكتاتورية اليت ال رأي للشعب يف
قراراهتا  ،و اليت تتصرف بطريقة استبدادية مطلقة  ،تؤدي إىل كثري من
اإلرباك و الفوضى  ،يتصرف فيها مواطنوها اجلدد بطريقة االستغالل و
هم الذين حيصلون على اجلنسية البحرينية هو رفع
االبتزاز  ،فإ ّن أكرب ّ
املستوى املعيشي و املادي ألنفسهم و أسرهم ،و هلذا فإ ّن كثريا من
اجملنسني سيستخدمون هذا البلد كمحطة ترانزيت للعبور إىل دول اخلليج
األكثر ثراءً و األقل أزمةً  ،و األكثر حريةً و األقل قمعا ،و األقرب
جغرافيةً  ،و األكثر فائدة يف الشؤون االجتماعية و التطبيب و التعليم إىل
غريها من اخلدمات  ،و سيطمح البعض يف العبور هبا إىل بعض دول العامل
األكثر حتضرا و حقوقا  ،قبل أن ينتبه ذاك العامل اخلليجي و الغريب
بتشديد الرقابة على حاملي جوازات هذا البلد الذي خلط احلابل بالنابل،
و ال يستبعد أبدا أن تصبح البحرين من الدول اليت يصعب على رعاياها
الدخول إىل بعض الدول األجنبية كالواليات املتحدة األمريكية و أوربا .
و قد تنقلب األمور إىل ما ال يريده واضعوا خمطط اإلبادة و التجنيس ،
وقد تذهب قوافل اجملنسني إىل العامل الغريب طالبة اللجوء السياسي ظاهرا ،
و باطنه البحث عن حرية أو حتسني الوضع املعيشي أو حتقيق مكاسب
هتم اجملنسني و أهلهم يف بلدهم األصل ،و البد لطالب اللجوء من إثبات
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اضطهاده و قمع و دكتاتورية نظامه  ،كل حمتمل قابل للحصول و الوقوع
و بعض اخليال اليوم واقع غدا.
نقلت قصة واقعية طريفة حصلت إىل عائلة حبرينية ذهبت إىل أملانيا
للعالج  ،و كأ ّهنا تتكون من األم و البنت و معهم خادمة  ،و بقوا فرتة
العالج يف أملانيا و خدمتهم اخلادمة حىت آخر يوم  ،و فيه اختفت اخلادمة
 ،مث اضطروا للرجوع إىل البحرين بدوهنا بعد عناء البحث و القلق ،لقد
اغتنمت اخلادمة فرصة وجودها يف أملانيا لتحسني وضعها املعيشي ،وهي
على كلتا احلالتني مغرتبة و مهاجرة  ،فاهلجرة مع احلقوق و احلرية يف أملانيا
خري من شبه العبودية يف البحرين  ،و مبثل هذا سيكون تفكري بعض
اجملنسني و إن كانوا مفضلني على املواطن يف البحرين.
و بعض اجملنسني سيستخدمون البحرين فندقا يرتادونه مىت كانت
احلاجة الرتياده ،دون العيش فيه أو االستيطان ،بل هو ألوقات الرخاء و
الرفاه  ،و مىت ما جاء زمن الضيق و الضنك فإ ّن بلداهنم األصل أكثر قرارا
و أسعد حياة.
و كثري من اجملنسني ال تعين هلم اجلنسية البحرينية سوى اعرتاف يضمن
له البقاء يف البحرين و دول اخلليج العربية و احلصول على امتيازات
يفقدها يف بلده األصل من سكنية و وظائفية و ضمان اجتماعي و
بأفضل من املواطن البحريين.
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على هذه املقدمات كيف ميكن تصور املرتزقة اجملنسني يف حالة حدوث
حرب؟
و الالفت اخلطري أ ّن مافيا التجنيس تنتقي عناصرها من املناطق اليت
يرتعرع فيها (اإلرهاب) و قتل اآلمنني و يتم استريادها إىل البحرين ،و هذا
يؤكد املخاوف األمنية املتصاعدة من استيقاظ خاليا العنف النائمة يف
أوساط املتجنسني ،السيما وأن أذرعا قريبة من النظام اخلليفي متوغلة يف
هذه اخلاليا ،لقد ساهم النظام على مدى السنوات املاضية يف تغذية
أيديولوجيا العنف داخل هذه العناصر من خالل استخدامها كأدوات
لقمع االحتجاجات الشعبية و إظهار الدافع املذهيب كتربير لعمليات
اإلرهاب والقتل اليت يباشرها جالدو النظام وحمققوه ،وهو ما رّكز يف شرائح
املتجنسني ذاتية الكره ضد الشيعة ،و فاقم النظام هذا الرتاكم النفسي
واأليديولوجي بإتباعه سياسة التشطري الطائفي ونظام اإلفقار االجتماعي
واالقتصادي املركز يف مناطق املواطنني الشيعية  ،و هذه التغذية للعنف غري
قابلة للتحكم و التحجيم يف أبعاد خاصة و ستصل دول اخلليج األخرى.
و دول املنطقة و الدول العربية لن يكونوا بعيدين عن تلك اآلثار
مبختلف أحجامها ،و معظمهم كان مع احلكم يف البحرين و ضد الشعب
البحريين ،فالدول العربية الدكتاتورية و حسب املعلومات اليت سربت من
بعض املسؤولني العرب قد شاركوا يف قرار التجنيس يف البحرين  ،و أنّه مت
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يف أروقة اجلامعة العربية و بتنسيق عريب و اشرتكت فيه عدة دول رئيسية،
وجدت أن الدميقراطية و حصول الشيعة على حقوقهم السياسية ميثل
خطرا و خطا أمحرا  ،و التجنيس يوقف ذلك اخلطر( .كتاب كارثة
التجنيس) .
و ال يستبعد أ ّن التجنيس يف البحرين بتمويل مادي مايل من دول عربية
 ،وقد اعتاد احلكم فيها بابتزاز جريانه و طلب املساعدات منهم  ،فهذه
اجلرمية االستيطانية من الطراز الصهيوين يف البحرين اشرتك هبا العرب و
تومهوا أهنا ستكون حلماية أنظمتهم القمعية و بؤرهم الفاسدة ،لكنها قد
تأيت بأ ُكل معاكس خلططهم و هلم  ،و جترعهم كأسا مرا مريرا  ،وقد
تنطلق هلم العصابات و املافيات من البحرين حتت مسميات عدة و بطرق
شىت  ،تضرهبم بإرهاهبا و تطعنهم يف مؤخرات حكمهم العجوز.
يهدف تواطؤ و تورط األنظمة العربية يف املنطقة مع النظام البحريين ضد
الشعب البحريين إىل إطالة عمر القبيلة احلاكمة يف احلكم  ،و ال يهم
النظام البحريين و ال األنظمة العربية أن تتحول البحرين لغابة من البشر
يأكل بعضه حلم بعض أو تشتعل الفتنة واالقتتال بني أفراده على املاء
والكأل و النار  ،و أراضي السكن و املقابر  ،و هو يعلم أ ّن هذه
اإلجراءات ستحول البحرين إىل بلد بال مستقبل أو هوية أو تاريخ ،و
لكن أثر ذلك أعظم سلبية على أنظمتهم اجلائرة.
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خلية عريفجان في الكويت :
ذكرت الصحف الكويتية و البحرينية و اخلليجية أ ّن جمنسا حبرينيا من
أصل أردين متورط يف التخطيط لعملية مسيت ( إرهابية) يف دولة الكويت،
مسيت حينها بـ ( خلية شبكة عريفجان )  ،وكان هو اخليط األول الذي
أوصل رجال األمن الكويتيني إىل ضبط أعضاء الشبكة (اإلرهابية) اليت
خططت لتفجري معسكر (عريفجان) و مبىن أمن الدولة يف الكويت.
و ذكرت املصادر أ ّن األردين املتجنس كان يف زيارة صديق له يف الكويت
تعرف عليه عرب االنرتنت ،وهذا الصديق هو املتهم األول يف شبكة
التخطيط لتفجري معسكر عريفجان ،وكان ذلك قبل  3أسابيع من إلقاء
القبض على األردين اجملنس يف املنامة ومعه مسدس  ،و ضبط ضمن أعداد
أخرى من األردنيني والسوريني والفلسطينيني.
وكانت النيابة العامة يف دولة الكويت وجهت إىل اثنني من أفراد الشبكة
(اإلرهابية( اليت كانت تستهدف معسكر (عريفجان) األمريكي و احملالني
إليها مبدئيّا هتم القيام بأعمال ختريبية ضد مصلحة الدولة  ،و االتفاق
اجلنائي  ،و التدريب على محل السالح لغرض غري مشروع ،والقيام
بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية و هي القوات األمريكية يف الكويت.
و ذكرت املصادر أ ّن رجال األمن عثروا مع املتهمني على )رشاشات
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كالشينكوف) يف منزل املتهم الثاين ،و جرى البحث عن بقية األسلحة ،
و توقعت أن تؤدي التحقيقات إىل معرفة بقية املتهمني.
و فيما خيص البحرين شددت املصادر الكويتية على أن السلطات
البحرينية مل تزود الكويت مبعلومات تتعلق هبذه الشبكة وخمططاهتا لكن
أمن الدولة الكوييت هو الذي اكتشف تفاصيل الشبكة  ،و املعلومة اليت
تلقتها الكويت من البحرين فيها جانب سليب و هو إعالن البحرين عرب
صحفها القبض على خلية (إرهابية) بعد القبض على البحريين املتجنس،
وهذا جعل ستة من األعضاء يف شبكة تفجري معسكر (عريفجان) خيفون
أسلحتهم ومستنداهتم خشية انكشاف أمرهم  ،هذا ما نقلته صحف
اخلليج.
والكويت هلا جتربة مريرة و حساسية شديدة مع األردنيني و الفسطينيني
بشكل عام  ،بدأت أثناء و بعد الغزو العراقي للكويت.
و الذي أدهشين هنا أ ّن بعض التعليقات يف أحد املنتديات البحرينية
احملسوبة على النظام البحريين و مدعوم أصحابه من الديوان امللكي طبقا
للمصادر البحرينية  ،و مثري للفنت و الطائفية بني أبناء املسلمني  ،أعذرت
و أيدت ما يقوم به األردين و جمموعته يف الكويت ،و أ ّن ذاك عمل موجه
ضد غري الكويتيني و كأنّه نسى أ ّن بلده اجلديد تنتشر به القواعد األجنبية
و موطنه األصلي تنتشر به القواعد  ،و أ ّن البحرين مركز األسطول
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األمريكي اخلامس ،و أ ّن هذه اخللية ما كانت مقتصرة على عمل ضد
معسكر (عريفجان) بل ضد مواقع حيوية كويتية أخرى أيضا .
استهداف دول المنطقة :
كما ذكرت الصحافة يف  2009/5/6أ ّن أحد املتهمني يف قضية
ختطيط للقيام ٍ
بعمل (إرهايب) يف البحرين و دول اخلليج األخرى هو من
أصل عريب و حيمل اجلنسية البحرينية حديثاً ،و مسيت القضية بـ(ختطيط
إرهايب) و ذكرت الصحافة أ ّهنم وجدوا لديهما أسلحة ،و لديهما
اتصاالت بأعضاء من اجملموعة مقيمني يف اخلارج ،و سافرا إىل دولة عربية
و اشرتيا أسلحة وذخائر من بعض األفراد يف هذه الدولة ومتكنا من هتريبها
إىل أمارة البحرين.
أسفر التفتيش عن العثور على رشاشني ومسدس وذخائر خاصة هبما،
كما عثروا على أوراق تتضمن خمططاً للعمليات املزمع تنفيذها ومذكرات
عن أسلحة  ،و ضبطت أجهزة كمبيوتر و أقراص و أشرطة خاصة هبا
كشوف حسابات مصرفية وأخرى من شركات صرافة ،و قد استجوبت
املتهمني فاعرتفا تفصيالً باالهتام املوجه إليهما و مبلكيتهما
النيابة العامة خ
للمضبوطات و باتصاهلما مبتهمني آخرين يف اخلارج و بالتخطيط للقيام
بعمليات (إرهابية) على أهداف داخل (مملكة) البحرين ،كما أرشدا عن
185

أمساء شركائهم يف بعض الدول العربية واألجنبية(.جريدة الوسط/
تاريخ. )2009/5/6
و يف البحرين متت حماكمة خلية مكونة من شخصني أحدمها أردين
متجنس باجلنسية البحرينية و اآلخر حبريين يعمل موظفا يف اجلمارك
واملوانئ  ،كانت تنوي حبسب اهتامات النيابة العامة مهامجة القاعدة
األمريكية يف اجلفري ،وقد أكد املالزم الشاهد خالل اجللسة ضبط خرائط
حبوزة املتهمني مبهامجة القاعدة األمريكية كانا سيستخدماهنا لتفجري مقر
القاعدة( .الوسط ،تاريخ 2009/10/28م) .
و حاكمت البحرين يف2003/6/4م جمموعة من مواطنيها بعضهم
جمنسني باجلنسية البحرينية بتهمة تشكيل (خلية نائمة) يف البحرين تكون
تابعة لتنظيم القاعدة  ،مث برأهتم من هذه التهمة و احتفظت بالعسكريني
عيسى البلوشي و هو نقيب يف احلرس (الوطين) البحريين و من مواليد
اخلرب باململكة السعودية  ،و مجال البلوشي الذي وجد عنده عددا من
األسلحة غري املرخصة  ،و من ضمن اجملموعة حمي الدين خان املولود يف
لبنان(.صحيفة اليوم السعودية 2003/6/4م) .
ال تتمتع األخبار بكامل الصدقية إذا كانت صادرة من صحافة يف دولة
دكتاتورية  ،و إن كان طموحها عاليا فإ ّن سقفها هابطا  ،فهذه األخبار و
أمثاهلا غريها من صحف دولة قمعية هلا مساحة صغرية من االستقاللية ،
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تعرب عن إرادة السلطة السياسية اليت تتالعب بشؤون البلد و إعالمه و
صحافته مىت ما تومهت أ ّن ذلك يف مصلحتها ،و لكن اخلرب كما هو
منشور ميثل إدانة و دليل ضد التجنيس اليت تقوم به السلطات البحرينية.
خلية  44في السعودية و عمليات مسلحة أخرى :
كما نشرت الصحف السعودية توفر معلومات سلمت إىل البحرين عن
وجود نشاط معني يرتبط خبلية األربعة و األربعني اليت مت اعتقاهلا
بالسعودية ،وتشكل اخللية رؤوس تنظيم القاعدة يف العربية السعودية ،لكن
وزارة الداخلية البحرينية نفت املوضوع( .جريدة الدار الكويتية،
.)2009/9/13
و ذكرت صحيفة ديلي جلف نيوز االجنليزية الصادرة يف البحرين أ ّن
اجملنس البحريين مجعة الدوسري الذي انتهى به املطاف إىل االعتقال يف
خليج غوانتانامو بتهمة انتمائه لتنظيم القاعدة بينما ذكر على لسانه أنّه
ذهب ألفغانستان لبناء املساجد و املدارس هو سعودي اجلنسية األصلية ،
حيمل اجلنسية البحرينية.
و يف أحد االقتتاالت اليت جرت بني القوات السعودية الرمسية و
مسلحني مناوئني هلا من تنظيم القاعدة  ،شارك مزدوجي اجلنسية ضد
احلكم السعودي  ،فقد ذكرت صحيفة الشرق األوسط السعودية يف
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 ، 2005/4/7أ ّن املغريب اجملاطي الذي قتل هو وابنه الصيب صاحل ،كان
حيمل جواز سفر من دولة خليجية جماورة ،باإلضافة إىل زوجته وابنه صاحل
وصيب آخر .وقد مت رصد زيارة اجملاطي هلذه الدولة اجملاورة يف هناية عام
 1422هجري ( أي الشهور األوىل من سنة  2002ميالدي )  ،طبقا
للمعلومات األولية اليت تقول إن هذه اجلوازات مل تكن من الناحية التقنية
مزورة بل هي جوازات صحيحية و صادرة و خمتومة و موقعة  ،و ال يوجد
يف اخلليج غري النظام البحريين من يوزع جنسيته و يسرتخصها أما الدول
األخرى فهي حذرة و واعية ملخاطر توزيع اجلنسية.
و جتنيس عبد الكرمي اجملاطي يعطي دليال قويا على مدى التالعب
املقصود يف عمليات التجنيس فهو مطلوب يف بلده األصل املغرب و يف
بعض دول أوربا  ،كما هو مطلوب يف دولة جماورة و حليفة و هي
السعودية و هذا يعين العبث يف أمن اخلليج من قبل السلطة يف البحرين ،
و بغض النظر عن املظلوم و الظامل أو املقموع و القامع فإ ّن وظيفة جملس
التعاون أو التآمر اخلليجي هي األمنية و العسكرية ضد العدو حقيقة أو
ومها  ،و إعطاء اجلنسية للعدو اخرتاق أمين كبري للمجلس سببه تلك
الدولة املاحنة جنسيتها بسخاء أبله.
ذهب اجملاطي إىل ربه و لكن كم جماطي آخر أعطتهم السلطات
البحرينية اجلنسية ؟ و كم ثغرة أمنية أحدثتها يف جسد جملس التعاون
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املنخور أساسا ؟.
كما أ ّن املعتقل خليل جناحي املتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة  ،الذي
ألقي عليه القبض يف  2007من قبل السلطات السعودية و أفرجت
سلطات اإلمارات عنه يف  2009/7/9حيمل جوازا حبرينيا و إماراتيا و
كانت وزارة الداخلية السعودية قد قالت يف بيان إ ّن جمموعة من املتطرفني
قد دربوا يف الدول اجملاورة وخططوا القتحام السجون السعودية لإلفراج عن
معتقلني  ،و مهامجة مصايف النفط والشخصيات العامة ،وكانت سلطات
األمن السعودية سلمت جناحي إىل األمن اإلمارايت وكان يدرس الدراسات
الدينية يف مدينة الرياض  ،و قال حماميه إن اإلفراج عنه مت بعد أن قضى
فرتة طويلة يف السجون السعودية مث سجون اإلمارات ،وذلك بته ٍم تتعلق
باإلرهاب ،إال أنه مل يثبت عليه أي شيء من التهم املوجهة إليه(.صحيفة
الوسط  ،تاريخ . )2009/7/14
مصادر املعارضة يف البحرين ذكرت يف أحد مقاالهتا جبرائم أخرى يقوم
هبا اجملنسون البحرينيون اجلدد يف السعودية من هتريب للخمور واملخدرات
والتعامل يف املمنوعات(.كتاب كارثة التجنيس) .
السعودية هذه اليت تقوم بدعم التجنيس يف البحرين سيتطاير إليها أقوى
شراراته على مستوى اإلرهاب و اجلرمية اجلنائية ،و ستكون املرشح األكرب
باالخرتاق من قبل اجملنسني ألسباب عديدة  ،فإ ّن القاعدة الكربى
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لإلرهاب مقرها السعودية و أمنا اجملنسون البحرينيون فراخها الفرعية و
حينما تكرب ستحن لألم املولدة و ستجد فيها ما ال جتده يف جمموعة جزر
صغرية تسمى البحرين ،و هي حينذا ستكون مأمونة ألهنا غري سعودية
اجلنسية مما سيعطيها جماال واسعا للتحرك خاصة مع ازدواج اجلنسية فهي
حبرينية مرة و أخرى سعودية أو أردنية أو سورية أو باكستانية  ،ستفصح
جبنسيتها طبقا خلدمة عملياهتا.
و ال يعلم كم دفعت اململكة السعودية عرب حكامها ملافيا التجنيس
البحرينية و لكنها عادة ال تبخل يف مشاريع الفنت و الشقاق و الطائفية،
بل هي سخية إىل أبعد احلدود يف دعم املؤامرات و الدسائس  ،فال تنتهي
فضيحة هلا مبؤامرة هنا حىت تبدأ فضيحة بدسيسة هناك يف هذا العامل
الصغري ،و كثري من تلك يكون بطلها بندر بن سلطان الذي وضع لنفسه
هدفا إما أن يقضي على اململكة السعودية أو تقضي عليه بالضربة
القاضية ،و الذي خيتار ضحاياه من بني املسلمني.
و السعودية هذه متنع ازدواج اجلنسية و لكنها ال حترك ساكنا و ال قانونا
و ال قضاء يف حصول قبيلة الدواسر و غريها من قبائل املنطقة الشرقية
على اجلنسية البحرينية و جواز السفر البحريين تظن وامهة إ ّن ذلك
ملصلحتها و حليفتها الصغرى.
أما التربير البحريين الواهي فقد ذكرته جريدة (الوطن) الرمسية غري املوثوقة
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لدى الشعب البحريين حيث تعترب جزء رئيسيا من مشروع الفتنة و النظام
 ،ففي خرب االفراج عن املعتقل يف غونتانامو مجعة الدوسري ذكرت
الصحيفة على لسان أخت مجعة أ ّن ازدواجية اجلنسية ممنوحة جلمعة باتفاق
احلكومتني البحرينية و السعودية.
تسخر مؤسساهتا اإلعالمية لصاحل النظام الظامل يف
و السعودية هذه ّ
البحرين بنفس طائفي ال صدق فيه و ال إنصاف  ،و أحد املنابر
اإلعالمية اليت دعمت التجنيس كان موقع إيالف االلكرتوين السعودي
حيث وفر ملرتزقة اإلعالم اجملنسني البحرينيني موقعا خاصا لتشويه صورة
البحرينيني الشرفاء و تلميع حكامهم الطغاة  ،و أصبح مراسلي املنامة
ملوقع إيالف هم نصر اجملايل و فادي عاكوم  ،و غريهم و هم أنفسهم
املشرتكون يف خمطط سري للقضاء على الشعب البحريين و غالبيته الشيعية
 ،و الذي كشفهم التقرير السري ملركز اخلليج لتنمية الدميقراطية  ،و انتشر
بعنوان البحرين اخليار الدميقراطي و آليات اإلقصاء ،و ذلك دليل على
دعم اململكة السعودية للمخطط االستخبارايت.
و لقد زار صاحب إيالف السعودي عثمان العمري البحرين يف 2006
و التقى حاكمها  ،مما يشري إىل ارتباط إيالف يف العملية االستخباراتية
مباشرة.
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مجنس أردني في سوريا بشبهة (اإلرهاب) :
مت القبض يف سوريا على جمنس أردين حيمل اجلنسية البحرينية لالشتباه
به يف القيام بأعمال (إرهابية)  ،و فقد الطالب جبامعة العلوم و
التكنولوجيا باألردن ج .صبحي و عمره  18سنة ملدة أسبوعني تقريبا
يف األردن ،و قام والده بالبحث عنه و السفر إىل األردن ألجله فلم يعثر
عليه  ،و الحقا أخربت السلطات األردنية والده أ ّن الشاب قد أعتقل يف
سوريا مع جمموعة لالشتباه هبم باإلرهاب  ،أما والده فهو جمنس و يف
وظيفة أكادميية يف البحرين  ،لكن األرجح أنه ال يطمئن جلامعاهتا الذي
هو عضو فيها فريسل ابنه للدراسة يف بلده األصل ،و لديه اتصاالت
مباشرة بالسفارة األردنية يف دمشق و وزارة اخلارجية األردنية و أجهزة
األمن األردنية وأجهزة املخابرات األردنية ،و أثناء اعتقاله ظهر اهتمام غري
عادي من النظام يف البحرين به متثل يف وزارة اخلارجية البحرينية و سفارة
البحرين يف دمشق ،كما ظهر االهتمام يف صحافة البحرين الرمسية الناطقة
بالعربية و اإلجنليزية(.جريدة أخبار اخلليج/عدد/10161تاريخ /1/17
 ، 2006و عدد . ) 10162
و من املرجح أن تكون وظيفة أب املشتبه فيه وهو الدكتور تيسري
صبحي أكرب من وظيفته املعلنة و هي أستاذ جامعة  ،و قد يكون متورط
يف مشروع النظام مباشرة على املستوى احمللي و اإلقليمي .و قد يدرك أو
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ال يدرك النظام يف البحرين أنه وضع قدميه الراجفتني يف موضع رطب هش
ال صالبة فيه  ،و أ ّن العبث يف املنطقة بالتآمر و الفتنة و يف البلد بالرتكيبة
السكانية و التجنيس و إبادة السكان و استبداهلم بقطيع مهجن من كل
نطيحة و مرتدية سيؤدي به إىل نصب كميات كبرية من القنابل امللغومة يف
أفواج اجملنسني قد تنفجر بني يديه و على وجهه ،فإذا مل تفنيه متاما فهي
ستزيل ما تبقى من مالمح وجهه و جسده  ،فيتحول إىل خملوق آخر.
قطر تع ّدل قانون الجنسية :
أصبحت دولة البحرين و حكامها حقل جتارب التجنيس و اجملنسني  ،و
دول اخلليج األخرى يف موقع املراقب احلذر  ،أما قطر فقد كانت مراقبا
واعيا ملا جيري يف البحرين  ،و فهمت الدرس جيدا من على بعد  ،و
ازدادت تشددا يف منحها جنسيتها لغري الرياضيني بعد موجات التجنيس
البحريين ،و مشل قانوهنا  2005/38جمموعة من الشروط  ،و وضعت
ٍ
بشكل مطلق من حق
مادة يف قانون اجلنسية القطرية حرمت فيه املتجنس
املشرع
االنتخاب أو الرتشيح أو التعيني يف أية هيئة تشريعية  ،كما رفض ّ
القطري يف القانون املذكور مساواة املتجنس باملواطن األصلي يف شغل
الوظائف العامة أو العمل عموما قبل انقضاء مخس سنوات من تاريخ
اكتسابه اجلنسية (املادة  16من قانون اجلنسية القطري.)2005 - 38 ،
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كما أتاحت املادة  12من القانون ذاته سحب اجلنسية من القطري
املتجنس يف حال احلكم عليه جبرمية خملة بالشرف أو األمانة أو مت فصله
من وظيفته العامة لألسباب ذاهتا ،أو انقطع عن اإلقامة يف البالد مدة تزيد
على السنة بدون مربرات مشروعة .و يف مجيع األحوال جيوز بناء على
اقرتاح وزير الداخلية سحب اجلنسية القطرية من املتجنس هبا  ،لدواعي
املصلحة العامة.
كما حظر القانون اجلمع بني اجلنسية القطرية و أية جنسية أخرى (املادة
 ، )18أي و إن كانت خليجية.
تزوير محل والدات المجنسين :
نقلت مصادر حبرينية أن توجيهات رمسية صدرت بتغيري موطن والدة
اجملنسني حبيث يشار يف جوازاهتم بأهنم من مواليد مناطق البحرين ،و هذا
دليل على خوف احلاكم و خشيته من الفضيحة و احملاكمة  ،و هلعه حىت
من حلفائه يف املنطقة  ،لكنه يتوهم أ ّن باستطاعته إخفاء جرمية التجنيس
و اإلبادة  ،و هي ليست أول جرمية تزوير يقوم هبا هذا النظام املتخبط و
لن تكون آخر اجلرائم  ،و سيلزم إلمتام عملية تزوير مكان الوالدة تزويرات
أخرى تشمل جواز السفر و معلومات يف إدارة اهلجرة و اجلوازات  ،و
شهادة امليالد و األوراق الرمسية لوزارة الصحة بل و حىت الوثائق للدول
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األصلية للمجنسني  ،و يضرب بذلك كل القوانني واألعراف الدولية
وتداعيات ذلك على السلم و األمن العاملي مما ال خيفى .و البد إلكمال
العملية ومتامها أن ختفى الوثائق الرمسية اليت تشري إىل مكان الوالدة احلقيقي
يف موطن الوالدة احلقيقي.
بذلك تكون األجهزة الرمسية البحرينية تساهم يف تغطية جرمية تزوير فريدة
يف العامل وتتحمل مسئولياهتا أمام العامل بأسره.
و ذلك سيؤدي إىل تشكيك الدوائر الرمسية العاملية يف املعلومات الواردة
يف وثيقة السفر ألي حبريين ألهنا لن تكون مطمئنة لكون هذا البحريين
فعال أو أ ّن هذا من تزوير احلكم البحريين و أنّه مولود يف دولة أخرى ،و
سيدقق يف أوراق و وثائق البحرينيني و سيكونون عرضة للتفتيش الشديد و
اإلهانة لدول لديها مشكالت مع مواطنني من جنسيات تعتربهم حمل
تدقيق أمين.
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التجنيس و النظام
لقد أفقد التجنيس ثقة املواطنني عامة و اخلليجيني مبا فيهم األنظمة
بالنظام و السلطة البحرينية  ،لكن ذلك مل يوقف النظام عن مشروع
التجنيس و اإلبادة  ،و تقدمي اخلدمات للمجنسني على حساب املواطن،
و ال يربر دعمه الغريب هلؤالء املرتزقة رغم دعوات توقيف التجنيس اليت
صدرت من القريب و البعيد و الصديق و غري الصديق ،و بعضها من
املوالني للحكم فضال عن رموز القوى الوطنية و املعارضة  ،و مل تعبأ
السلطة بكل االحجاجات و التحركات الشعبية اليت تطالب بوقف
التجنيس و اعتباره برناجما خطريا  ،و أشارت إىل املخاطر العظيمة اليت
سيخلفها  ،و من استبدال الشعب بقطيع من املرتزقة و االبتزازيني ،
عدميي الوالء و الدين  ،و لكن هذه سلطة حاقدة و احلاقد أعمى ال يرى
سوى موضوع حقده الذي يورده الكوارث الثقال بعد فوات أوان التدارك.
و وقفت نظريا و نفسيا كل فئات الشعب البحريين ضد التجنيس ،و قد
شعر بآثاره أبناء السنة مباشرة و قد فقد كثري من أبنائهم ثقتهم يف حكم
آل خليفة  ،و ظهر هلم النظام على حقيقته اخلبيثة ،لكنهم ما حتدثوا يف
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رفضه إال مهسا ،إال فئة قليلة منهم صارحت النظام  ،و لكنها جوهبت
بالرفض التام.
هذا االنتباه املتأخر إىل الوضع سببه وصول آثار التجنيس و نريانه إىل
املدن و األحياء اليت يسكنوهنا متجاورين ،فقد قام اجملنسون اجلدد
بسرقات متكررة و جرائم متعددة و اعتداءات على احلقوق و األعراض ،
حينها انتبهوا بأكثر دقة و أمهية إىل مظلومية شركائهم يف الوطن و أخوهتم
يف الدين ،و قد يكون فات زمن التدارك فاملخطط املوجه إلبادة الشيعة لن
ينجوا منه السكان من السنة  ،ذلك أهنم يعلمون باجلرمية و يتكتمون
عليها  ،و قد يكون املخطط قسمها ملراحل قبل األخرية منها قتل أو موت
الشرفاء من شهداء اجلرائم السابقة ،حىت تكون إبادة دون شهود،
فالسكوت سيؤدي هبم إىل الفناء  ،و البد من قيادات سنية جديدة تطرأ
على الساحة و ختلف تلك التقليدية و تكون شجاعة و نزيهة  ،ألن
وضعهم احلاضر و املستقبل سيزداد سوءا مبثل هذه القيادات التقليدية اليت
يتاجر بعضها بنصيب من أرباح آل خليفة املؤقتة  ،و بعضهم صنيعهم ،
و جيَب عن مصارحتهم و جماهرهتم باحلق  ،و نأسف أن نرى يف تلك
القيادات تعاملها مع احلكم تعامل العبد مع سيده إال القليل ممن ظهر
مبواقفه الشريفة كالشيخ عيسى اجلودر .
و مثن السكوت هذا كان غاليا و سيزداد غالءً و وصل إىل التعدي على
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األعراض يف عمق املدن السنية كالرفاع  ،و على املمتلكات يف عسكر  ،و
على دماء البشر يف احملرق و املناطق السنية األخرى  ،و أصبحوا أكثر
املواطنني عرضة جلرائم اجملنسني  ،فلم يطيقوا السكوت أكثر و خرجت من
أفواههم كلمات حق ضد التجنيس و اجملنسني و مستورديهم ،و لكن كل
ذلك ال يكفي ما مل ينظر أبناء السنة يف مواقعهم و مواضعهم من
التجنيس و النظام بنظرة واقعية تستلزم التحذير و التهديد حفاظا على
احلرمات و الوجود.
و هنا الحظنا سوء السلطة ضد القيادات السنية املعارضة و الشريفة
فهي إما حتاول شرائهم باملال و تغريهم باملنصب أو يكونون عرضة لنقمتها
مىت استطاعت النيل منهم ،فقد عرضت السلطات البحرينية على املناضل
عبد الرمحن النعيمي عدة عروض و اقرتاحات فلم يقبل مث جاء خرب إصابته
جبلطة أفقدته الوعي و ال زال ،و كذلك األستاذ املعارض أمحد الشمالن
الذي تعرض أيضا ملرض أفقده نشاطه و حيويته ،كما أهتم سابقا املناضل
و الوجه الوطين عبد اهلل فخرو لتهمة اجلنون و هو من أعقل القوم أو
أعقلهم مجيعا رمحة اهلل عليه.
و للسلطة جتربة يف تسميم املعارضني و خاصة القيادات منهم و قد
الحظت املعارضة البحرينية أن رموزا منها أصيب بأمراض مفاجئة و كبرية
فالشيخ اجلمري أصيب جبلطة مث انتقل إىل رمحة اهلل  ،و الشيخ عيسى
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قاسم مرض فجأة  ،و األستاذ عبد الوهاب حسني يتعاجل من مرض ،و
استشهد الشيخ عباس راسيت بداية الثمانينات بالسم بعد نفيه من
البحرين ،و أعداد من السجناء أصيبوا بأمراض سرطانية.
و أوقع التجنيس ضحايا من خمتلف الفئات البحرينية  ،و كانت نسبة
الصراع مع أبناء الطائفة السنية شديدة  ،و لقد لعب النظام لعبة
التناقضات مرجحا كفة على أخرى حىت بدأ التجنيس الذي أظهر ما كان
خيفيه من استعماهلم وقودا إىل أجل مسمى  ،حان أوانه  ،و هذا خمطط
قدمي لدى السلطات يف توزيع اجملنسني على مناطق بعيدة عن اجملهر و
اإلعالم عامة  ،كما أ ّن األهداف االنتخابية حتمت متركزهم يف تلك
املناطق  ،و هم مع هذا يبتعدون عن مناطق القرى الذي انتهكوها ملرات
و مرات .فأصبحت املناطق السنية مطوقة باجملنسني أشكاال و ألوانا و
أصبحت املناطق اليت يشكلون فيها غالبية أو نسبة كبرية تتشكل بطابعهم
و فقدت هويتها األصلية بعادات غريبة و ألفاظ شديدة  ،و كثرت اجلرائم
فيها ،و املشاحنات و الشجارات اليومية و اليت ال يظهر منها للعلن إال ما
يصل إىل مراحل دموية .و التزم بعضهم اجللوس بالبيت و خشي على
أبنائهم من اخلروج إىل الشارع  ،و مما زاد الوضع سوء و نقمة ضد
اجملنسني و من جاء هبم هو وقوف النظام مع اجملنسني ضد املواطنني ،و
ليست قضية عائلة اجليب إال مثاال.
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و أما دول اخلليج فهم جياملون النظام على حساب مصاحلهم و مصاحل
شعوهبم و بلداهنم  ،و هم ال يثقون يف احلكم البحريين و يعرفونه على
حقيقته البشعة  ،و لكنهم يتعاملون معه كالقرصان فيما بينهم  ،و رمبا
حيتاج كل واحد منهم عملية إرهابية يف بلده حىت يعرف أبعاد ما جيري يف
البحرين.
النظر للنظام البحريني كنظام متخلف :
ملعرفة مقدار التخلف يف نظام آل خليفة حيتاج البعض إىل مقارنته
بأنظمة أخرى ،تلك اليت مارست منذ مئات السنني اإلبادة الثقافية ضد
الشعوب األصلية ،و ن ّكلت هبم و تآمرت لتأيت اآلن نادمة معتذرة عما
ظلمت يف سالف قروهنا و سنيها ،فهذا نظام ال يستفيد من جتارب األمم
و ويالهتا  ،و الكوارث اليت أحدثها قمع شعوهبا و حماولة إبادهتا  ،ظنا منه
أنه يف مأمن من تلك الكوارث و النكسات ،و تومها منه بعده عن سنن
(ولخن خِجت خد لِ ُسن ِة الل ِه تخـْب ِديال) الفتح23/
الكون و احلياة  ،و هي سنن اهلل  ،خ
 ،و ليضع نفسه موضع النظام األكثر تعجرفا و غفلة  ،و األكثر ختلفا
زمنا و رتبة ،فالذي فعله اآلخرون منذ مئات السنني و ندموا عليه  ،ميارسه
اآلن و يتحايل عليه ،و بعد سنني سيندم كما ندموا  ،و يعتذر بأكثر مما
اعتذروا ،لكن ال يتمكن اإلنسان دائما من الندم و االعتذار ،و قد
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تفاجئه األحداث مبا ال يطيق و ال يتوقع و تباغته النتائج .
و هنا حمل التعجب و موقع التأمل يف أ ّن حكما يعيش قادته عقد
النقص و تبهره حياة الغربيني ،لكنه ال يأخذ منهم ما هو مفيد و حضاري
و أخالقي و ميثل تداركا و تراجعا عن خط اخلطأ  ،بل يأخذ منهم الوجه
السليب و التدمريي ،برقصة جمونية ،و مبلهى ليلي ،و بطرق فساد و غواية،
ليضحك العامل عليه ،و يعلمهم بأنه يسري يف اجتاه معاكس للعامل.
فالعامل يعتذر للسكان األصليني على حماوالت اإلبادة الثقافية  ،و هذه
كندا يف منتصف سنة  2008تعتذر للسكان األصليني عن السياسة اليت
مارستها جتاه السكان األصليني حني أجربت أكثر من  100ألف من
أطفاهلم على االلتحاق مبدارسة داخلية مسيحية متوهلا الدولة هبدف
تذويب هوياهتم  ،وقدم رئيس الوزراء الكندي االعتذار أمام الربملان يف
أوتاوا ويف حضور املئات من الطالب الذين أُدخلوا تلك املدارس  ،و
كانت هذه املدارس متارس مهمتها منذ السنوات األخرية للقرن التاسع
عشر وحىت تسعينيات القرن املاضي بالرغم من أن معظمها قد أُغلق يف
السبعينيات  ،كما قدمت الكنائس اليت أدارهتا اعتذارات عن تلك
املمارسات يف العقدين املاضيني.
و اسرتاليا هي األخرى قدمت اعتذارا مماثال عن ممارسات مماثلة ضد
السكان األصليني يف فرباير . 2008
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شبه آل خليفة بالعباسيين و المجنسين باألتراك :
مل يتعلم آل خليفة من التاريخ  ،و كان جيب عليهم فعل ذلك ،إذ إ ّن
اإلنسان العاقل يدرس ما تراكم من سالف التاريخ فيما يهمه  ،لرياكم به
خربة تعينه على أمره ،يف حياته و موته ،و املثال التارخيي األبرز لداء
التجنيس هذا احلاصل يف البحرين هو استرياد األتراك و توظيفهم يف املواقع
العسكرية و اجلندية يف الدولة العباسية.
و هلذا البد على االضطالع على أوضاع العباسيني و نبذة من تارخيهم
املرتبط مبادة الكتاب من جلبهم لألتراك أل ّن كثريا من قطع التاريخ تتكرر
تسهل عملية التنبؤ مبا تؤول إليه األوضاع يف البحرين إذا
بصورة مشاهبة و ّ
استمرت خطط التجنيس و تعاظمت ،و هنا قد توجد شبهة مهمة لدى
بعض عناصر احلكم و هي القدرة و السيطرة على األوضاع و إن
تعاظمت سطوة و سيطرة اجملنسني ،و شبهة أخرى أ ّن اجملنسني يؤثرون
لكن تأثريهم
سلبيا دائما على الوجود الشيعي و بعض الوجود السينّ ،
إجيابيا دائما على وجود القائمني على النظام و هم فرع سلمان آل خليفة،
و هذا اشتباه من ال قراءة له يف التاريخ و ال قدرة له يف أخذ العرب منه ،
إ ّن اآلثار الكبرية الذي سيخلفها التجنيس لن تطال فئة دون أخرى و لن
تستثين النظام و أبناءه  ،و لكن وجهة تلك اآلثار خمتلفة  ،فهي عنوانا
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ضد الشيعي كوجود و ضد السين كعنصر امتيازات و ضد احلكام
كمنصب و حاكم ،و هو األخطر و األكرب  ،و مالذي مينع عن ذلك؟ و
السيطرة مفقودة اآلن فكيف يف املستقبل؟
و درس التاريخ مر آلل خليفة يف هذا اجملال ،و شواهده منتشرة و منتثرة
يف كتب التاريخ مثل الكامل يف التاريخ و غريه  ،و كتب الدراسات
التارخيية مثل (من التمدن اإلسالمي) و غريه  .سنأخذ مقطعا تارخييا يهمنا
يف كتابنا ،و هو حول عالقة العباسيني باألتراك كيف بدأت و إىل أين
انتهت ،و لن يكون إسقاطا متطابقا للواقع يف البحرين و لكنه لن يكون
خمتلف النتائج متاما أيضا لالتفاق يف أصل املقدمات.
و الرتك أمة قدمية و ملا ظهر اإلسالم عرب املسلمون إىل املناطق الرتكية
ففتحوا خبارى و مسرقند و فرغانة و اشروسنة وغريها من تركستان  ،و ملا
حكم العباسيون كانت تلك املدن خاضعة للمسلمني يؤدون عنها اجلزية
واخلراج وكانوا حيملون يف مجلة اجلزية أوالداً من أهل بادية تركستان يبيعوهنم
بيع الرقيق وهم يف الغالب من السيب أو األسرى ،يفرقوهنم يف بالط اخللفاء
ومنازل األمراء ،فأخذوا يدينون باإلسالم.
و أول من استخدم األتراك يف اجلندية من اخللفاء املنصور العباسي
ولكنهم كانوا شرذمة صغرية ال شأن هلا يف الدولة  ،و الناظر إىل التاريخ
يالحظ عالقة احلكام بزوجاهتم و أمهاهتم و أثر ذلك على احلياة العامة و
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شؤون الناس إذ أهنم يف موقع نافذ و حساس ،و نقطة التحول الكربى
بدأت يف عهد احلاكم هارون بن املهدي العباسي ،و تأسست يف عهد
املعتصم  ،و قويت و تثبتت يف عهد املتوكل  ،فهارون خامس احلكام
العباسيني  ،و الذي يسمى كذبا لدى حكام اجلور بالرشيد وهو أبعد ما
يكون عن الرشد  ،و كيف يكون رشيدا و هو مرتكب املوبقات و مقرتف
الذنوب و مستهرت باملعاصي و فاعلها ،و الليايل املالح و اجلواري و
الغواين و شرب اخلمور و قتل الناس باهلوى ،و تنكيل و قمع و قتل
الشعب ،و هو عربة للحكام أّميا عربة  ،فلقد وصل إىل احلكم يف زهرة و
زهوة الشباب و انتهى عمره قبل أن تنتهي زهوته و عقود شبابه ،فبدأ
احلكم و عمره  22سنة و مات غري مأسوف عليه و عمره  43سنة  ،و
كانت أكرب رقعة على األرض يف ذلك الوقت حيكمها هذا الفاجر  ،و
لكن أين هو اليوم ؟ بل أين أسالفه و أحفاده؟ و أين الطغاة الذين سبقوه
و حلقوه ؟ و أين الفراعنة ؟ و أين األمويون ؟ ال جتدهم إال يف مزابل
التاريخ يف الدنيا أما يف اآلخرة فيوم ينادي املنادي أال لعنة اهلل على
الظاملني و الطغاة و املستكربين و أعواهنم  ،و من السخرية أن جتد مغفلني
يرتضون على الطغاة  ،دون أن حيرتموا عقوهلم و أنفسهم مث يطلبون من
العامل احلر أن حيرتمهم  ،و قد ي ّدعون أهنم يتطورون و يتقدمون و عقوهلم
العهرة الغخدرة مثل هارون العباسي.
الفجرة خ
جامدة تقدس خ
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لقد كان هلارون العباسي آالف اجلواري و تزوج عدة نساء  ،منهم
العربية زبيدة أم حممد األمني بن هارون  ،و الفارسية مراجل أم عبد اهلل
املأمون بن هارون  ،و الرتكية ماردة أم حممد املعتصم بن هارون.
قسم هارون والية العهد بني أبنائه الثالثة ،األمني و املأمون ،و
و ّ
املؤمتن ،و ق ّدم األمني على املأمون واملؤمتن و هو مل يبلغ من العمر إال
مخس سنني و مل يكن يعرف إال الغناء واخلمر والرقص و اجلواري
والغلمان ،وتارخيه مذكور بتفصيل يف كتب التاريخ و األعالم  ،مث املأمون ،
مث املؤمتن و هو القاسم بن هارون و لكن جعل خلعه وإثباته إىل املأمون،
فحكم األمني و اقرتب العرب  ،و حكم املأمون و اقرتب الفرس ،و خلع
املأمون أخاه املؤمتن و قيل أنه مات يف زمن والده.
و حكم املعتصم بن هارون بعد أخيه املأمون ٍ
بعهد منه  ،إ ْذ مل يكن
من والة العهد الذين عيّنهم هارون  ،و بدأ النفوذ الرتكي  ،و كان املعتصم
و أمه تركية فيه كثري من طبائع األتراك مع امليل إليهم ألهنم أخواله كما
كان مييل املأمون إىل الفرس .وشاهد املعتصم من جرأة الفرس وتطاوهلم
بعد قتل األمني حىت أصبح خيافهم على نفسه ،ومل يكن له ثقة بالعرب
وقد ذهبت عصبيتهم وأخلدوا إىل احلضارة والرتف وانكسرت شوكتهم
فرأى أن يتقوى باألتراك وهم ال يزالون إىل ذلك العهد أهل بداوة وبطش
يتخري منهم
مع اجلرأة على احلرب والصرب على شظف العيش ،فجعل ّ
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األشداء .فلما أفضت اخلالفة إليه كان األتراك عوناً له وتكاثروا حىت
ضاقت بغداد هبم وصاروا يؤذون العوام  ،و ال يتسمون بالسلوك احلسن
جتاه الناس ،فكانوا يطردون خيلهم ودواهبم يف طرق بغداد وشوارعها،
فيصدمون الرجل واملرأة و يطأون الصيب ،فينال الضعفاء والصبيان من ذلك
ى كثرياً ورمبا رأوا الواحد بعد الواحد قتيالً يف قارعة الطريق.
أذ ً
و تزوج املعتصم من شجاعة و هي تركية أيضا و هي أم املتوكل و هو
أحد ألعن احلكام يف التاريخ اإلسالمي  ،وكثر التزاوج بني احلكام العباسيني
و النساء الرتكيات  ،و ذكروا أ ّن سغاب تركية و هي أم املقتدي ،و كذلك
آلتون أم املستظهر  ،و كوموش أم املسرتشد ،و زمر أم الناصر ،و سلجوقة
غريهن من نساء تركيات .و حنن
أم الظاهر ،و تورك أم املستنصر  ،و
ّ
نذكر ألقاهبم اليت اشتهروا هبا و عرفوا هبا دون أمسائهم  ،و إن كانت هذه
األلقاب فارغة ال تساوي شيئا  ،ال يف عقول و قلوب الشعوب و ال
احلكام  ،و تستعمل للضحك و السخرية على شعوب األمة.
و كان املعتصم عرياً من العلم ،ضعيف القراءة والكتابة ،بل قيل أنه كان
أُمياً ال يقرأ وال يكتب ،و راح يعيث يف األرض هنباً وفساداً ،و كان
مشتغالً باللهو واجملون كسابقيه من أسالفه ،و يكثر من شرب اخلمر  ،و
حيب الغناء الذي حرمه اهلل ويستمع إليه  ،و كان كثري الظلم و البطش
غضب ال يُبايل من قتل وما فعل  ،وكثري التبذير
والعنف باألبرياء  ،و إذا
خ
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على مصاحله الشخصية و قصوره  ،وعلى املغنني واملتملقني وشعراء اجلور
والباطل  ،و قام جبمع األتراك واقتنائهم وبعث إىل مسرقند وفرغانة والنواحي
يف شرائهم ،وبذل فيهم األموال ،وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب ،
و قد بلغوا اآلالف فقيل عشرين ألفا و قيل أربعة آالف ،و كانت هذهِ
سابقة خطرية يف تاريخ احلكام أو (اخللفاء) .
و اتفق أ ّن املعتصم خرج مبوكبه يوم عيد فقام إليه شيخ فقال له :يا أبا
إسحاق فأراد اجلند ضربه فمنعهم وقال :يا شيخ ما لك؟ قال :ال جزاك
اهلل عن اجلوار خرياً  ،جاورتنا وجئت هبؤالء العلوج من غلمانك األتراك
فأسكنتهم بيننا فأيتمت هبم صبياننا و أرملت نساءنا و قتلت رجالنا  ،و
املعتصم يسمع ذلك.
و كأّمنا املعتصم خشي انقالب األمر عليه فلم يدخل بغداد بل سار
سامراء فاختذها معسكراً  ،و بدل أن
يلتمس معسكراً ألجناده حىت أتى ّ
حيول بينهم وبني أفعاهلم املنكرة راح يبحث عن ٍ
مكان ميرح فيه أتراكه على
راحتهم  ،و اختط يف سامراء اخلطط وأقطع أتراكه القطائع على حسب
القبائل وجماورهتم يف بالدهم وأفرد أهل كل صنعة بسوق وكذلك التجار،
فبىن الناس وارتفع البنيان وشيدت القصور وكثرت العمارات واستنبطت
املياه  ،و تسامع الناس بسامراء دار امللك فقصدوها فكثر العيش.
و العجيب أنّه كان يصفهم بأوالد الزنا و هو متبجح يف ذلك غري
207

مستح وال خجل مما يقول عن أتراكه ،فقد ذكر صاحب تاريخ بغداد
كنت أنا وحيىي بن أكثم نسري مع املعتصم وهو
بسنده رواية جاء فيها ( ُ
يريد بالد الروم ،قال :فمررنا براهب يف صومعته  ،فوقفنا عليه وقلنا  :أيها
الراهب ،أترى هذا امللك يدخل عمورية؟ فقال :ال ،إّمنا يدخلها ملك
أكثر أصحابه أوالد زنا  ،قال :فأتينا املعتصم فأخربناه ،فقال :أنا واهلل
صاحبها ،أكثر جندي أوالد زنا ،إّمنا هم أتراك وأعاجم )!!.
و هذا استخفاف و احتقار للشعب إذ يفرتض حباكم املسلمني أن خيتار
أُناساً من ذوي الشرف والنسب الرفيع يستطيع من خالهلم حتقيق
الفتوحات اإلسالمية و إيصال املبادئ اإلسالمية إىل شىت أصقاع املعمورة،
كما يتمكن من خالهلم أن يوفر األمن واألمان للشعب.
و اشتد ساعد األتراك بذلك وقويت شوكتهم وغلبوا على أمور الدولة
وخصوصاً بعد أن أهنوا ثورة احلزمية وفتحوا عمورية فتحول النفوذ إليهم،
وبعد أن كانت أمور الدولة يف قبضة الوزراء الفرس أصبحت يف أيدي
القواد.
القواد األتراك أو صار النفوذ فوضى بني الوزراء و ّ
إذ ان هؤالء األتراك سيطروا شيئاً فشيئاً على دفة احلوادث وجمريات
األمور ،وراحوا يسيطرون على مركز اخلالفة نفسها ،وأصبحوا يتحكمون
مبصري (اخلليفة) فيما بعد  ،يشغبون عليه تارة ،ويقتلونه أخرى ،وينصبون
(خليفة) ثالثة ،وقد ذاق منهم احلكام الذين تواردوا على كرسي (اخلالفة)
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طعم األمرين.
أما استبدادهم يف بالط اخللفاء فابتدأ يف أيام املتوكل ألنه ملا توىل اخلالفة
سنة 232هـ وكان ما كان من كره الشيعة واستبداده فيهم زاد يف تقدمي
األتراك ورعايتهم فزاد طمعهم يف الدولة ،مث أغراهم ابنه املنتصر أو هم
أغروه على قتله فقتلوه وكان ذلك أول جرأهتم على (اخللفاء)  ،و ولوا
املنتصر بعده ومل تطل مدة حكمه أكثر من بضعة أشهر فمات  ،وتوىل
بعده املستعني باهلل سنة 248هـ .مث املعتز باهلل سنة 251هـ وقد استفحل
أمر األتراك استفحاالً عظيماً.
و قد قتلوا املعتز شر قتلة فإهنم جروه برجله إىل باب احلجرة وضربوه
بالدبابيس وخرقوا قميصه وأقاموه يف الشمس بالدار فكان يرفع رجالً
ويضع أخرى لشدة احلر و بعضهم يلطمه بيده.
و املستكفي مسلوا عينيه مث حبسوه حىت مات يف احلبس.
و بلغ من فقر القاهر باهلل أهنم حبسوه وهو ملتف جببة قطن ويف رجله
قبقاب خشب.
فال غرو إذا أصبح احلكام أو (اخللفاء) آلة يف أيدي األتراك إذا تنازعوا
على السلطة كان احلاكم مع احلزب الغالب ،وبعد أن كان القواد حيلفون
للحاكم بالطاعة صار احلاكم حيلف هلم  ،فلما تقدم األتراك يف الدولة
العباسية وعلم إخواهنم يف بالدهم بذلك تقاطروا ٍ
مئات وألوفاً يطلبون
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االرتزاق باجلندية ورغبوا يف اإلسالم وجعلوا يدخلون فيه باأللوف وعشرات
األلوف ،بل مئات األلوف.
و ما من دولة قامت يف ذلك العصر إال استخدمت األتراك يف جندها
سواء  ،فكانوا حيملون إىل بغداد أو غريها من املدائن اإلسالمية تباعاً و
قلما يتوالدون فيها ولذلك كانوا يتفامهون بالرتكية وقد يتعلمون العربية وال
يتكلموهنا تكربا .
و كما كان للجند الرتك أثر عظيم أوقع اهليمنة بأيديهم كذلك كان
للخدم و النساء دورهم أيضا يف البالط العباسي  ،و قابلية لتوسع النفوذ و
عظم تأثريه.
و هذا تاريخ أسود و ملوث و ملطخ بالدماء  ،و ليايل محر و أيام قامتة
 ،هذا هو تاريخ العباسيني و هو قطعة كبرية من تاريخ املسلمني.
و هو مثال صارخ و متشابه يف عدد من الوجوه مع ما جيري يف البحرين
 ،فقد استقدم العباسيون األتراك و كان خطأهم اإلسرتاتيجي الفادح
حلماية دولتها وقلّدهتم املناصب احلساسة واملهمة يف مؤسساهتا العسكرية ،
و كذلك النظام يف البحرين استورد املرتزقة من بقاع األرض و أصقاعها
حلمايته من الشعب و وضعهم يف تلك املناصب و هو اخلطأ األكرب.
و األتراك متكنوا شيئا فشيئا من السيطرة على مفاصل الدولة و أدرعها ،
و أجهزهتا األمنية و العسكرية  ،كما هم املرتزقة يف البحرين  ،فهم أيضا
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بدأوا سيطرهتم على املواقع العسكرية و األمنية ،لدرجة ال يأمن فيها من
يعتدى عليه و يُضرب من املواطنني للذهاب إىل مركز الشرطة  ،و إذا
ذهب ال جيد إنصافا و عدال حلقه ،بل رمبا يُستهزأ به و يُسخر منه.
و مل يكن العباسيون يسمعون لشكاوى الشعب ،و مصائبه بسبب
األتراك و أفعاهلم ،كما هو احلال آلل خليفة اآلن ،فهو صم بكم عمي
الحتجاجات الشعب و يف كل مواقعهم و مناصبهم و توجهاهتم.
و كما كان يف استقدام األتراك عدم ثقة العباسيني بأبناء الشعب من
األهايل و عامة الناس على اختالفهم و تشعبهم  ،كذلك ال يثق النظام يف
البحرين بعامة الشعب و أمنا يف عائالت قليلة تشاركه يف مشاريع الظلم و
الظالم.
و كما يرى العباسيون أ ّن األتراك أقرب منهم من عامة الشعب املسلم
كذلك يرى آل خليفة بأ ّن اجملنسني و املرتزقة من كل بقاع األرض أقرب
إليهم من البحرينيني أبناء األرض و الرتاب.
و كما كان يف اختيار األتراك صفات كالبداوة و البطش و احلرب و
يتكاثرون حىت تضيق هبم بغداد كذلك مرتزقة آل خليفة من اجملنسني ،
فكثري منهم من الصحاري و القفار و أهل بداوة ال حضر ،و أهل بطش
و حرب  ،فقاسى البحرينيون منهم ويالت االعتقاالت و التعذيب و
التنكيل و القتل و ضاقت هبم البحرين .
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و كما كان مرتزقة العباسيني يؤذون األهايل و الناس و يتعدون على
حقوقهم و ال يوصفون حبسن األخالق  ،كذلك مرتزقة النظام يف البحرين
من طبقة ال خلق هلا و من صنف ال ورع لديه فهم يزاولون مهنة التعدي
على حقوق املواطنني  ،و كثريو اجلرائم و السرقات ،و ممارساهتم منافية
للسلم األهلي و األمن االجتماعي .
و كما فضل العباسيون األتراك فضل آل خليفة اجملنسني ،و كما ميزوا
األتراك ميزوا اجملنسني  ،و خطط العباسيون املدن لألتراك و خطط آل
خليفة املدن للمجنسني  ،و كثري من اجملنسني جمهويل اهلوية لدى الشعب
و غري مشخصني  ،و أتراك العباسيني جمهولني باعرتاف احلاكم.
و كل هذه مقدمات مناذج فلم تبق إال النتائج  ،و لكن النتائج كانت
مبهمة و مغيبة متاما للنظام فقد أخفى القائمون بالدراسات إلقصاء الشيعة
متهيدا إلبادهتم اآلثار السلبية للتجنيس و اإلبادة  ،و مل يكونوا موضوعيني
يف دراستهم و خمططاهتم  ،أو أ ّن األحقاد على الشيعة أعمتهم إظهارها،
و النتائج كثرية و كارثية و لكن آخرها هو احنطاط الدولة العباسية حني
تكثر األتراك و سيطروا  ،و كان استقدامهم هو اخلطأ االسرتاتيجي
األعظم الذي أسقط هناية األمر دولتهم غري املباركة ،و حنن نشاهد هذا
االحنطاط يف دولة آل خليفة و هو بداية النهاية و السقوط.
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دولة جزر القمر :
و لنعرف مدى ختلف النظام يف قضية التجنيس نقارنه بأكثر الدول فقرا
القمري  ،و هي جزر يف
و اقتصادا  ،مثل دولة جزر القمر أو االحتاد ُ
احمليط اهلندي بني مشايل مدغشقر ومشال شرق موزمبيق ،مساحتها 1862
كيلو مرت مربع ،و تتميز بقلة عدد السكان إذ يقدر ب ، 798000
فمساحتها أكثر من ثالثة أضعاف مساحة البحرين و سكاهنا أقل من
سكان البحرين حاليا ،فكثافة سكاهنا أقل ،و هي دولة تعاين من وطأة
الفقر  ،و مل يتسلم املوظفون رواتبهم ملدة مخسة أشهر العام الذي مت تقدمي
مشروع جتنيس البدون اخلليجيني فيه وهو  ، 2008كما يعاين السكان
كثريا من االنقطاع املتكرر للكهرباء والوقود ،و ال يتجاوز دخلها السنوي
 90مليون دوالر  ،لكنها غري مستعدة لبيع جنسيتها يف املزاد العلين كما
يفعل النظام يف البحرين ،فاجلماعة عندهم كرامة و دميقراطية.
و حينما عرض على جملس النواب يف جزر القمر مشروع قانون مينح
اجلنسية ألربعة آالف عائلة من البدون تسكن يف دول اإلمارات والكويت
و السعودية ،مقابل تقدميات مالية  ،و برر البيان احلكومي مشروع القانون
بأ ّن األمر يتعلق بربنامج هدفه جذب املستثمرين األجانب إىل قطاع
العقارات ،و أ ّن منح اجلنسية ألربعة آالف من دولة اإلمارات العربية
املتحدة على سبيل املثال ,سيجلب ما يقارب املائة مليون دوالر  ،رفض
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النواب الذين وجهت إليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية مترير املشروع يف
جلسة صاخبة  ،و أبدت املعارضة امتعاضها الشديد من املشروع ,مؤكدة
رفضها بيع جنسيتها  ،و أدان أحدهم طمع احلكومة املستعدة لبيع
اجلنسية إىل دول اخلليج اليت تريد التخلص من هذه العائالت  ،و سقط
املشروع .
مضطر إليها  ،فأين أولئك
خيجل اإلنسان من هذه املقارنة و لكنه
ٌ
النواب القمريني الذين ال جيربهم وضعهم االقصادي السيئ و ضغوطاته يف
تقنني االسترياد البشري مع حججه و مربراته و ال يستسلمون للسلطة
التنفيذية من بعض املتاجرين يف ( برملان البحرين)  ،و الذي ينصب
أحدهم نفسه مدافعا عن التجنيس و مؤسسا للجنة لتجنيس األجانب
ليظهر نفسه كحمار للسلطة و النظام  ،و الذي يربر هلا ما تشاء فرتكبه و
حتلبه دون ظهر و دون ضرع و أمنا مها صنيعتاها  ،يف جملس يسمى هبتانا
و زورا (برملان) و (جملس نيايب) و التسمية منه براء  ،ألنه ال يرقى لربملان
بوجودهم .
دولة الدومينيكا و دولة المجنسين :
و اخلالصة أننا مل جند ملا يقوم به النظام يف البحرين مثيال يف العامل ،
فقد انفرد النظام فيه عن الدول قاطبة يف مشارق األرض و مغارهبا ،و حىت
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الدول اليت متنح اجلنسية تشرتط شروطا تصعب يوما بعد يوم ،مع صغر
العامل و انتشار (االرهاب) فيه و قتل األبرياء من غري ذنب ،و أكثر الدول
إعالنا ملنح اجلنسية هي دولة الدومينيكا  ،بطريقة مسيت بربنامج اجلنسية
االقتصادية  ،و من شروطها ابتداء حتدث املتقدم بالطلب للعائلة باللغة
االجنليزية ،و قد أعطى هذا الربنامج اجلنسية االقتصادية ملئات األشخاص
حسب ّإدعائهم ،و الشرط اآلخر دفع مبالغ كبرية للحصول على اجلنسية،
و على املتقدم للطلب دفع مبلغا مقداره  100000دوالرا أمريكيا
(يعادل تقريبا  37701دينارا حبرينيا )  ،مما خيول املتقدم بالطلب وزوجته
وولدين من أوالده حتت سن الـ  18على احلصول على اجلنسية
الدومينيكية .ويتوجب دفع  15000دوالرا أمريكيا (يعادل تقريبا 5655
دينارا حبرينيا ) مقابل كل ولد إضايف حتت سن الـ  ، 18و 25000
دوالرا أمريكيا (يعادل  9425دينارا حبرينيا ) لكل ولد إضايف ما بني الـ
 18والـ  21من السن.
و يف حال الطلب الفردي دون العائلة يدفع املتقدم مبلغ 75000
دوالرا أمريكيا (يعادل  28275دينارا حبرينيا).
و يتوجب على املتقدمني لطلب اجلنسية دفع تكاليف إضافية أيضا و
هي :
رسم الطلب  200 :دوالرا أمريكيا لكل طلب ( يعادل  75.4دينارا
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حبرينيا تقريبا).
رسم الوكيل  1000 :دوالرا أمريكيا لكل طلب ( يعادل 377.010
دينارا حبرينيا تقريبا).
رسم التسجيل  1000 :دوالرا أمريكيا لكل طلب ( يعادل
 377.010دينارا حبرينيا تقريبا).
رسم الطوابع الرمسية  50 :دوالرا أمريكيا لكل طلب ( يعادل 18.84
دينارا حبرينيا تقريبا).
و تأخذ هذه املعاملة ما بني شهرين وثالثة أشهر ،وخيصص معظم هذا
الوقت للقيام بتحقيقات عن خلفية العميل أي املتقدم بالطلب  ،وتقوم
هبذه التحقيقات وكاالت حتقيق دولية خاصة بطلب من احلكومة.
رب البيت ،يف حال كان الطلب لعائلة،
وجيب على املتقدم بالطلب أو ّ
أن يأيت إىل الدومينيكا إلجراء مقابلة  ،و يف احلاالت االستثنائية قد يكون
من املمكن إجراء املقابلة خارج الدومينيكا لكن عندها يتكفل املتقدم
بالطلب بدفع كافة التكاليف.
وجيب أن تُقدم كافة طلبات اجلنسية من خالل متعهد أو وكيل  ،و على
كافة املتعهدين األجانب أن يعملوا من خالل وكيل أو متعهد حملي يف
الدومينيكا.
و تشمل الئحة املتطلبات معلومات كثرية و جيب أن تكون ملحقة
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بأمور عديدة مثل نسخة طلب معبئة و مصدقة  ،رسالة تزكية من مدير
املدرسة أو رئيس اجلامعة لألوالد ما بني سن الـ 16والـ 18عاما ،رسالة
توصية مهنية  ،رسالة إثبات توظيف و بيان مايل مدقق ،رسائل تزكية من
املصارف اليت يتعامل معها املتقدم بالطلب ،رساليت توصية شخصية ،بيان
مبصدر األموال ،آخر إقرار ضرييب ،سجالت الشرطة مع بصمات األصابع
من بلد الوالدة وبلد السكن (إذا كان البلدان خمتلفني)  ،رسالة موجهة إىل
وزير الشؤون القانونية تتضمن طلب اجلنسية ،تقارير أو سرية ذاتية مفصلة
عن خلفية أعمال املتقدم بالطلب ،إضافة إىل الصور و شهادة الوالدة و
شهادة الزواج أو الطالق ،شهادة طبية ،نسخ مصدق عليها من
الشهادات اجلامعية ،استمارة كشف مصدق عليها.
مث قد يرفض الطلب يف حالة تقدمي كل األوراق و املتطلبات اليت ذكرناها
لسبب تراه دولة الدومينيكا .
كل هذه الشروط و االلتزامات ختلى عنها نظام آل خليفة للوصول إىل
إبادة السكان األصليني ،و من املؤكد إمجاال أ ّن دوال و أفرادا و قوى
خارجية دعمت باملال و املعلومات و اخلدمات اللوجستية آل خليفة يف
عمليات التجنيس ،و أ ّن أطرافا رفيعة يف النظام استغلت التجنيس للثراء
الفاحش على حساب الوطن و املواطن يف حاضره و مستقبله.
و بتقدير بسيط فإ ّن الربح يزداد يف كل حالة جتنيس فإذا كان ربح آل
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خليفة من التجنيس لفرد واحد فرضا هو مليون دوالر أمريكي أي ما
يعادل  3,750,600لاير سعودي أو  3,672,899درهم إمارايت ،
فإ ّن جتنيس  100ألف فرد يوفر رحبا مبقدار  100مليار دوالر أمريكي ،
و جتنيس نصف مليون فرد يساوي  500مليار دوالر أمريكي .
كل هذه األرباح الذي جتنيها مافيات التجنيس و عناصر النظام يقابلها
خسائر عظيمة مادية و معنوية على الشعب البحريين  ،فاملواطنون
سيدفعون فواتري التجنيس مقدما و مؤخرا  ،و لن يطول العهد حىت يرفع
النظام الضرائب و الرسوم و يزيد األسعار  ،فلن يبقى اخلبز بقيمته احلالية
 ،و ال أسعار البنزين  ،و ال رسوم املعامالت اإلدارية و غريها و كلها
مرتفعة مقارنة بدول املنطقة.
و ذلك سيحدث هزة اجتماعية عنيفة يف بلد استهالكي يفتقد ملوارد
طبيعية و بنية حتتية و استقاللية اقتصادية شعبية  ،بعد أن قتلها النظام
بسياسته املتعمدة  ،فالشعب يف احلقيقة حماصر فال زراعة و ال صناعة و ال
حرية صيد األمساك ،و ال أراضي و ال أحبار و ال حرية جتارة.
نظام أصم و أبكم و أعمى ال ينظر إىل جتارب الدول األخرى و
مثيالته الدول العربية و كيف وصل هبا احلال إىل املتاجرة باحملرمات كسبا
للرزق  ،و هنجه األعور الذي يسري عليه ال يوصل إال إىل الكارثة  ،و رمبا
تصيَب الذين ظلموا خاصة،
انتهى وقت التدارك  ،و إتقاء الفتنة اليت ال
ّ
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فاهلل شديد العقاب ،نسأل اهلل سبحانه و تعاىل و نتضرع إليه بالعافية و
السالمة للمواطنني البحرينيني و أن يأخذ احلكام الظاملني و جالوزهتم و
عمالئهم و أدواهتم بظلمهم إنه مسيع عليم.
خطر التجنيس على النظام :
اخلطأ األكرب للنظام هو يف تومهه أ ّن التآمر على الشعب يضر بالشعب
فقط ،و أ ّن النظام و عناصره الرئيسية مبنأى من أخطاره و أضراره ،ذلك
توهم يدل على جهل مطبق  ،و عدم دراية بالتاريخ القدمي و احلديث  ،و
بسنن اهلل يف الكون و احلياة  ،كما يدل على عدم متلك عناصر النظام و
أفراده أدىن معرفة عن طبيعة و قوانني تطور اجملتمعات ،أل ّن األضرار و
املخاطر اليت ستلحق بالبلد و بأهلها ستضر باحلكام و قد يكون هم أكرب
و أكثر املتضررين.
و البعد األكرب يف قضية التجنيس سينعكس على احلكم حيث سيطمح
اجملنسون بأرقى من مالزم و ضابط و وكيل حمكمة  ،ليعيد التاريخ نفسه يف
تسلط الربامكة و األتراك على دوائر احلكم العباسي الذي جاء هبم عوضا
عن مواطنيه ،فأصبحوا هم اآلمر و الناهي  ،و هم من يقرر إقالة احلاكم و
تنصيب غريه  ،هذا الطموح متغلغل يف هوى بعض اجلنسيات كالعراقيني
البعثيني الذين حكموا العراق يف فرتة طاغوتية و عرفوا زوايا احلكم و قواعد
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اللعبة مع قساوهتم و بطشهم و استعدادهم لقتل األنفس ،و أقصى درجة
ميكن احتماهلا هي االنقالب ضد النظام و أخذ السلطة منه ،و هذا ال
يكون إال بسفك الدماء و إزهاق األرواح ،ليلتفت حينها آل خليفة فال
جيدون جمنسا و ال سنيا و ال شيعيا يثق هبم ويصدق وعودهم الغادرة و
الكاذبة.
و النظام أعمته الطائفية و هو غافل عن سلطة وزير الديوان امللكي
خالد بن أمحد آل خليفة ،اليت هي يف تزايد مستمر ،و قريبه مسؤول
اإلبادة و التجنيس أمحد عطية اهلل آل خليفة ،و خالد اآلن يرأس اجلناح
الثالث يف النظام من بعد احلاكم محد بن عيسى آل خليفة ،و رئيس
الوزراء ألربعني سنة خليفة بن سلمان آل خليفة  ،و ال يتوقف طموحه إال
حني يطيح باألولني من بين عمه كما فعلها حكام خليجيون آخرون ،
سميه معارفه بـالعربية نتنياهو تشاهبا لرئيس الوزراء
مبعية عطية اهلل الذي ي ّ
الصهيوين لوجود وجه الشبه يف األمسني باللغتني و يف النفسني بالشر  ،مع
فارق عن حكام اخلليج املنقلبني على آبائهم و إخواهنم أ ّن هذا الطامح
متآمر و متعامل مع قوى خارجية يف اللعب بأمن و مستقبل البحرين ،و
لعلها هي اليت تغريه و ختدعه بتحقق طموحه ،و لعلمه بأ ّن أبناء البحرين
باختالف توجهاهتم ال حيققون أهدافه االنقالبية فقد استورد مئات اآلالف
من املرتزقة األجانب ،فهي اليت قد تطيعه باالنقالب األكرب ،و استالم
220

احلكم إن قرر أو قرر أسياده اآلمرون  ،و دوره يشبه بدرجة كبرية دور بندر
بن سلطان آل سعود  ،العبد الذي ن ّكل باألحرار يف كل جبهة شريفة قبل
اكتشافه قبيل انقالبه  ،و وضعه حتت سجون اإلقامة اإلجبارية.
إ ّن اخلالفات بني أجنحة احلكم و اإلقصاء بينها ليس خياال و أمنا
حقيقة تتكرر  ،و ال خيرج لإلعالم إال قليله مما ال يسعف النظام التسرت
عليه  ،و قد ذكر التاريخ فرتة 1869-1811م كفرتة حتارب أجنحة آل
خليفة مع بعضهم البعض فهرب الكثري من أهايل البحرين إىل مناطق
عديدة مثل القصبة و البصرة و األهواز .
و كان عزم من بريطانيا يف عام 1869م على إهناء كل هذه املشاكل
فتدخلت يف البحرين بصورة مباشرة و طردت فرعاً من العائلة احلاكمة
وهجرت بعضهم إىل اخلارج و هو الشيخ حممد بن خليفة آل خليفة  ،و
مت طرده بسبب قتل أخيه علي بن خليفة  ،و لذا أحضر الربيطانيون
عيسى بن علي آل خليفة من قطر و كان عمره  21سنة و استمر يف
حكم البحرين  54سنة  ،من الظلم و البغي و العدوان مث أبعد عن
عني ابنه محد مكانه .
احلكم و ّ
و يف حقبة العقود القريبة السابقة ذكر مصدر يف املعارضة البحرينية
الوضع السياسي بعد وفاة سلمان بن محد آل خليفة سنة  1961حيث
طالب بعض أفراد القبيلة احلاكمة الطاحمني بالوصول إىل رأس احلكم
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الوقوف يف وجه عيسى بن سلمان ملنعه من تسلم السلطة حبجة أنه ال
يزال يف مقتبل العمر و هو  28سنة حينذاك  ،حيث حيتاج احلكم إىل
رجل راشد ،لكن األخوة الثالثة عيسى وخليفة وحممد وقفوا صفاً واحداً
ضد هؤالء وانتصروا عليهم واستفردوا بالسلطة.
كما ذكر املصدر مثاال آخر و هو حالة دعيج بن محد آل خليفة رئيس
احملاكم خالل فرتة االنتداب الربيطاين يف البحرين  ،الذي كان يطمح
للوصول إىل احلكم ألنه يعترب نفسه األحق يف هذا املوقع من سلمان بن
محد ،وحتالف مع الربيطانيني من أجل حتقيق هذا اهلدف ولكنه فشل يف
ذلك عندما خذله الربيطانيون الذين أبقوا على حليفهم األقوى سلمان بن
محد ،وبعد ذلك قرر سلمان أن يعاقبة و أفراد عائلته فقطع عنهم إمتيازات
السلطة والوظائف الرمسية العالية هو و أحفاده حىت اليوم.
كما ذكر املصدر أمناطا من الضغائن بني عناصر النظام و أفراد القبيلة و
كمثال حالة خليفة آل خليفة فمنذ عشرات السنني وحىت اآلن ال يزال
أوالد وبنات خليفة والد وزير الداخلية السابق حممد بن خليفة وعم األمري
السابق عيسى بن سلمان حمرومون من محل لقب آل خليفة  ،أل ّن أمهم
شيعية من منطقة النعيم أحدى ضواحي املنامة  ،وهم اليوم مجيعاً حمرومون
من الوصول إىل أرفع املناصب يف الدولة.
كما ذكرت بعض حاالت اخلروج عن القواعد املألوفة لألسرة احلاكمة و
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كمثال فقد ذكر أ ّن إبراهيم بن سلمان آل خليفة من اخلارجني على تلك
القواعد حيث رشح نفسه لعضوية اجمللس الوطين املنتخب يف العام
 1973وفاز باملقعد النيايب يف الرفاع بفارق كبري عن منافسه  ،واحناز إىل
جانب املعارضة الوطنية و اإلسالمية داخل اجمللس اليت تصدت للقوانني
اجلائرة و أمهها قانون أمن الدولة السيئ الصيت والذي بسببه مت حل
اجمللس الوطين وتعطيل املواد احليوية من دستور البحرين العقدي ،و قضت
أعداد كبرية من املواطنني البحرينيني الشرفاء أعمارهم خلف القضبان
احلديدية و السجون.
و يف هذا الزمن فإن املثال البارز للمرشح باحملافظة الوسطى وهو سلمان
بن صقر آل خليفة فقد دعم النظام مرشح آخر و هو الظهراين على
حساب ابن القبيلة األكفأ و األجدر نكاية به  ،و الذي مل يوفر نقذه
الصريح ضد التالعب و التزوير االنتخايب الذي يقوم به النظام و أذنابه.
و املراقب ألوضاع البحرين البد له أن يالحظ تركيزا صحافيا لطموح
االبن الرابع ناصر بن محد آل خليفة و قد يكون على حساب االبن
األكرب ويل العهد .
إ ّن هذا احلكم الوراثي جيازف بدميوميته و توريثه ألبنائه هبؤالء اجملنسني
فال حيرص على إصالح البلد ألبنائه الذين سريثوه بعجز يف كل احلريات و
اجملاالت  ،و ستكون تركة اآلباء ثقيلة على األبناء الذين هم منهم ،فإن
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حل املشكلة قبل أن تتفاقم هو يف صاحل احلكم ،وأما تركها ختلق شقاً
عميقاً فسيضطرهم أنفسهم ملواجهتها يف ظروف أكثر عقدة و زمن أكثر
تباينا  ،و قد تعصف هبم إن وصلت نوبة احلكم إليهم دون أن ختتطف،
فإ ّن االحتماالت كلها مفتوحة على مصراعيها بسبب الفجوات و
الفراغات و الثغرات و االخرتاقات األمنية اليت أوجدها احلكم باجملنسني.
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الهوية و اللحمة الوطنية
أكرب و أعظم خطر و أثر يرتتب على التجنيس يف مراحله األوىل هو
اخلطر الثقايف و تغيري هوية البلد ،و هو اهلدف الرئيسي من تغيري و ختريب
الرتكيبة السكانية يف البحرين  ،و قد حصل بدفعات التجنيس  ،فليست
هوية البحرين هذه اليت ميثلها و حيملها الدكتور اجملنس يف اجلامعة و ال
اجلندي املرتزق يف وزاريت الداخلية و الدفاع  ،و ال العاهر مزدوج اجلنسية
يف شقق البحرين  ،و ال املتآمر الذاهب لدول اخلليج ليفجر مواقعها
احليوية ،أو يقتل أطفاهلا يف األعياد.
و ال لغة أبناء البحرين و هلجتهم هذه هي اليت يتكلم هبا أبناء اجملنسني
و آباؤهم  ،و ال هي عادات و تقاليد أبناء البحرين عاداهتم و تقاليدهم ،
و ال أخالقهم أخالق أهل البحرين.
و لكثرة اجملنسني و نسبتهم العالية سوف يتصاعد التأثري يف كل
االجتاهات و على مجيع األصعدة  ،و هذا ما يفسر تراجع الدور الثقايف
للبلد فهي حمكومة بنظام قمعي و مبجنسني جهلة ،فلم تعد البحرين تلك
الواحة اليت تشع الفكر و الثقافة للمنطقة.
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و اسرتاتيجية النظام متواصلة يف تفتيت اهلوية و استبداهلا هبوية جديدة
تظن ومها قدرهتا على صياغتها  ،و هو يعمل ليال و هنارا و سرا و إعالنا
على جمموعة عناصر للتفتيت و التشرذم و منها مسألة الطائفية.
الطائفية :
اعتمد نظام آل خليفة يف البحرين الطائفية كركيزة أساسية يف حكمه ،
قسم اجملتمع و
و ارتكز على معاملة األفراد كجزء من مذهبهم  ،و هبذا ّ
أضعفه  ،و شق وحدته و متاسكه ،و حرم هذا النظام اإلنسان البحريين
من حق املساواة و احلياة الدميقراطية ،و هو سعيد هبذا التمزق و الشقاق
ألنه يستمر حبكمه و ظلمه بضعف الشعب و تفتته  ،و إمنا يسود
بتفرقهم ،و هذه سياسة قدمية من أسالفهم و لكن الربيطانيني أكدوا عليها
كجزء من خططهم االحتاللية (االستعمارية) ،و مل يكن نظام آل خليفة
يقرب أبناء السنة لإلحياء بأ ّن عدوه األوحد هم
معاديا لغري الشيعة فهو ّ
الشيعة  ،و يرحب باليهود و يدعوهم ألخذ جنسيات حبرينية و عائالهتم
و أوالدهم الذين هم يف أرحام أمهاهتم ،لإلحياء بوجود احلريات و
التعددية ،فاإلبادة أوال و أخريا هي ضد العنصر الشيعي.
و لكن احلقيقة اليت أدركها سنة البحرين متأخرين هي أ ّن النظام ال يثق
هبم و يفضل املرتزق األجنيب عليهم ،فالقوة العسكرية أمنا هي بيد عائالت
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خاصة من السنة تأيت يف املرتبة الثالثة بعد األجنيب الغريب و آل خليفة  ،و
وظائف املستشارين الصحفيني بيد املرتزق األردين قبل السنة البحرينيني ،
و هكذا القضاء و غريه من مواقع سيادية و وظائف رئيسية  ،و عندما
يتسول و يتوسل النظام أنظمة اخلليج العربية ملده باملال و املساعدات
ملضاعفة اإلمكانيات العسكرية واألمنية ال جيد يف سنة البحرين موضع ثقة
و أمنا يستعني بعشرات األلوف بل مئات األلوف من البدو السوريني
واألردنيني و اليمنيني و البلوش و الباكستانيني و البعثيني و البنغاليني و
غريهم من أوباش األرض و يضعهم يف أجهزته األمنية و جينّسهم  ،بعد أن
سخرهم و سخر منهم !!!.
استوقد سنة البحرين لسنوات عجاف و ّ
و طريقة هذه اللعبة قدمية و واضحة ملن قرأ التاريخ فكان القوم يستغلون
التناقضات و االختالفات بطريقة اجملازفات و املغامرات  ،فقد ذكر التاريخ
أ ّن آل خليفة استجابوا يف سنة  1275هـ إىل رفع العلم العثماين أيام كان
مدحت باشا والياً على بغداد  ،وكانوا أثناء حكمهم يرفعون العلمني
اإليراين والعثماين ،فإذا أحسوا بضغط من اإليرانيني جلؤوا إىل األتراك
والعكس بالعكس.
كما ذكر التاريخ أن بني 1802-1799م أصبح حاكم مسقط حاكم
عني شخصاً من آل عصفور نائباً عنه ملدة  3سنوات  ،مث
البحرين و ّ
تعاون آل خليفة مع الوهابيني و كانت بداية ظهورهم يف اجلزيرة العربية
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ولذا حكم الوهابيون البحرين ملدة  9سنوات (1811-1802م)  .مث
تعاون آل خليفة مع حكام مسقط ضد الوهابيني و طردوهم من البحرين.
تغيير األسماء ضمن اإلبادة الثقافية :
و من آثار تلك اإلبادة الثقافية تغيري أمساء أهل البلد فبينما كانت أمساء
أهل البحرين مرتبطة بلفظ اجلاللة و بأمساء النيب و آله و بأمساء أنبياء اهلل
العظام  ،و أمساء أصحاب النيب النجباء  ،و كان كثري منها بأمساء يقول
عنها أمحد بن حنبل بأ ّهنا (لو قرئت على اجملنون لربء من جنونه)  ،و قال
أحد املنحرفني عنها  ( :واهلل لو قرئت على الصم البكم لربئوا بإذن اهلل
تعاىل)  ،تلك أمساء حممد و علي و فاطمة و حسن و حسني ،و أمساء
ذرية احلسني .
و أما بعد التجنيس فقد انتشرت أمساء تنقل األذهان للحروب و
الكوارث  ،و ت ّذكر حبرب داحس والغرباء و كلبة براقش و املراعي و
األغنام و جنون الدكتاتور البعثي ،و بعضها ي ّذكر بالزرائب و احلضائر  ،و
بعضها باملقاصب ،و بعضها ببيئة اهلند و السند .
خمريون يف اختيار األمساء كل حسب رغبته و فكره و منهجه و
و البشر ّ
هو حق هلم و لكنها هلا داللة حضارية كما أ ّن هلا آثار نفسية و تربوية و
لو أ ّن مواطنا التقى صباحا خبمسة جمنسني مبثل هذه األمساء اجملنسة :
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ساطور و سطام و دساس و ذبح و عشبان لكان النظام مسؤول عن
إرباكه و تشائمه يف ذلك اليوم .
و سنذكر يف السطور التالية مناذج من تلك األمساء أخذناها من دليل
هاتف البحرين و من قوائم بعض املدارس ،و اجلامعة  ،و قوائم بيوت
اإلسكان  ،لنتعرف على البيئة اجلديدة و حميطها األصلي األكرب الذي
استوردت منه  ،و ملن ال يرغب يف قراءهتا ألي سبب كان متابعة الكتاب
بعدها :
آالء عيد ثاين القور

ابتسام متعب اخلليف

ابراهيم كويعان السحالن

أمحد عبود أجهم عنفوص

أمحد عنرت خليف السنجار

أمحد مناحي إرشيد بين صخر

اشرف بيجوم عسكر

افسار بيجوم وايل

الدغم اخلادم الغرب الرحمي

احمان عوض العماش هالل

املح علي الفنتوخ

ايالن اجنونج كانج

اميان طويرش صياح العنزي

برغش محود العاصي االحول

بسام شامخ فايز الشامخ

بشري حامد مهاوش العنزي

حتصيل عاصي عبد الطارش

ترف جاسم اخلنافر

تناظر ابوالنجا عمران

تنيدايل كوتى بربكرين

ثيبان كميهان العتييب

جاسر محد سامل هنار
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جان بييب مجال در البلوشي

جاويد صادق الل دين نظامي

جبري امحود هنار سامل

جبري محود هنار

جدعان الدوري

جدعان كسار احملمد العلي

جزاع ارويلي

جساب اطحري حسون

جسنكي حنيف عبد اللطيف

جلود حممد العاكول

جناع محد الشمري

جوهر املاص خبيت

جوهر بطي مرشد بطي عواد

جوهر رامني تومني

حابس خلف هليبان السرحان

حردان عبود علي حمجوب

محد محيدي جربوع غنام العنزي

محد دساس طه العشبان

محد سعود عايد نزيل

محد عناد علوان جاسم

محود صفوق فنطول خلف

محيد دخيل سرحان العنزي

حنتوش سخين العلي العبداهلل

حواس عبيد هوجان ساير

حياه بيجوم اكرب حممد خان

خاشع شتيوي سنجار

ختله هدالن زعال محاده

خطاب عبيد هوجان ساير

خلف زيدان حمسن ذيبان

خليف خشان عامود

خليف زعل خليف احلمادين

خليف ساري جرب العنزي

خليف عبيد عماش

خليفه رجه سامل وكاع

خري بييب خدا خبش مراد

دانة ضامن عواد نوفل
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درشان جاين سراج دين فتح دين

ذيب غازي ذيب العالونه

دساس طه علي العشبان

راشد أسعد خشان اخلبيل

راشد زعل خليفه زعل البوفالسه
راضيه صاحب خان صاحب حمبوب صاحب خان
راويه حضيف سامل البلوشي

رحيل صاحل الشيحان مهوس

رشا هارون مفلح اخلليفات

رشيده بيكم شيخ عبد الكرمي

رشيده بيكم حممد خسرو

رمضان محود صنطل اهلويس

زرينا سادت خان

زعل رمضان الرزج

زعل عزاره فرتاج

زعيان عذاب فياض العبد

زقمان عواد السرديه

زهري مصلح محود املوح

زيد مفضي مطلق عواد

سامل جمحم حممد جمحم

سامي كمال فريح فليح

ساهر زروع ذبح الشبيب

ستيندرا كمارجــني

سطام أمحد خليف عشبان

سعد ثاين ياقوت جوهر

سعود راكع محود عاقول العنزي

سلطان مشعان هالل العلي

سعود مرضي بدوي الطراد

سوايل سيد سيد سيكي

سوزان ضامن عوادر اليف
سيد ممتاز امحد نسار امحد سيد

سويد حنفيش محيد الفرج

سيد شجاع احلق شفيع احلق شفيع احلق نذر احلق
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سيف عواد صبح مشروخ

شايت سامل املساعيد

شاه هبرام رستم غالم غوث رستم

شاه جهان حممد رفيق دودهي

شاهر زياد شاهر القطاونه

شيخ اشيانا يوسف غفور

شيخ ممتاز باشو صاحب بيقم

صدام دهان

صالح تيسري دواس اجلبور

صليفيت ذياب عناد عديدان

ضامن عواد نوفل

طويرش صياح العنزي

طارق عسود عبود املهلهل

طالل سعود عبود املهلهل

ظافر محد ظافر العرجاين

عايد اجهم عبدالرمحن عنفوص

عايد عناد املتعان

عبد عبود أجهم عنفوص

عبداهلل نزال عايد ذياب

عبود مطر اطحري احلسوين

عبد السالم قايد مسعد مقبل

عبيد مطر راكان الشمري

عذاب سبع سبع أمحد

عصام زياد مطرب الغصفوي

علي حزام ناجي العشملي

علي صفوق جلود الرويلي

علي هواش خلف الصنيف

عناد رافع الطارش

عواد صبحي مرهش

عـيد زعـري املساعيد

غورد افيناش راجاىن كانت

غامن حممد العفني اجلعلوط

فؤاد منصور عفاش شهاب

فايز حتصيل عاصي الطارش

فايز مضحي سليمان العلي

فادي جرجس أسعد الصياح
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فراس جساب طحري احلسوين

فرهاد هبرام اكرب تالهي

فهد برويز اقبال سرواين

فهد مطشر رافع العنزي

فيصل ختالن دبح رويلي

قائد عبده زامط

كيالين حلمي حممد كيالين

ملا فارس نقوال الفا خوري

ماهر مشوار زعيوط شلوح

مثين محيد نزال السوعان

ماريا كرجني إسرتداد أكينو

جمحم حممد جمحم

جمدي بكري يسن يسن

حمبوب زعال رمضان الرزج

حمل مطر العبد املهنا

حممد خشن أسود العنفوص

حممد صبحي منفي عذاب

حممد غافل جبري اهلراطه

حممد مطشر صنطول العون

خملف علي هويدي ساري

مدلول مشكور علوان العنزي

مشعان خلف مشلح

مسلينه فالجراسيا كارميلو داليساي

مشعان خريي خلف املهنا

مشعل جديع رشيد

مشعل فارس جياع حرروش

مشكل صاحل مشكل غامن

معاند عباس العليان

مشوح عايد عطيه غايل

مصلح حممد مصلح التمجي

معاوية مجال عواوده

معمر صاحل صاحل العلص

مفلح صباح الرواجفة

ممتاز بانو يوسف

ممتاز هجيج اخبيل الشواك

ممدوح عوض ثاين املساعيد
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منور بيكم عظيم الدين

ميخان غاسوم اميتان

نصار ناصر خملف السطم

منر عايد خلف املساعيد

نواف ذيب خالد العدوي

نورة عبود أجهم عنفوص

نورة مطنشر فطون العون

نورجهان الشيخ ساب

نوف مرياح جحوت

هدايه بيجوم امحد مجعان

هلهول عايد مليحان

هليل مهيان سامل العنزي

هواش خلف عبد الظيف

وحيده دبوس امساعيل دبوس

وحيده حمبوب غفور خان
وحيد سردار رشيد اخرت هبايت سردار حممد
ياسر هاشل مراش اليعقويب
و ضمت قائمة للعاملني يف األجهزة األمنية البحرينية األمساء التالية :
ابراهيم كونومال

اجنيلو مايكل فرناندس

اشلي البريت كارفاهلو

اشوين دنيش دمانيا

الكس جوزيف بريتو

ام تى ريلى

اندرو سرياو فوستني

اندري اورنتو بريس

انورا برايانثا كومار هابوارا

اوجستني ليكودي سريا

ايان فرنسس مكلالن

ايانيت رامونا الفاساجام
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باسل دسوزا انتوىن ديسوزا

بتيل كيشان شاجمى باى ام

بر مسوران بوناثان ردماكرشنا

براديب دامودران

براينت اروالساكام

برشانت كرنفار راجمندرا كرنفار

بــالن عثمــان شــمبه

بول رميوند باريتو

بوليلتو جوزيف جوزيف

بيرت مايكل فرنندس

بري كاروبان جاندر سكران

تنيدايل كوتى بربكرين

توبيل فوسديفان بلي ناير

تون أنور بورا

توين فرجيس كونكالث

جاويد شاه بن راندان شاه

جدمربام موتو موتو

جـراغ دوســتني شــاهداد

جستني كننغهام

جنانا برفينا نكيدابو

جوبوال كرشنا بالي سري كوكار

دمشوك حممد اقبال امحد خان داود

دكوستا سباستني جون دكوستا جون دلسينا مارجريت فرنندس
دمنيك سافيو فجاس سبستيان

ديرومي بريرا

ديواكمار فرانسيس والرت

رتشرد ستانلي دانييل

روان ويراكون دون

روبني دسوزا اتيتــوس

روزا اجنلو سلدانا

سانتا سيلفا لورانسو هويج

سانتوس سينج كورودايال سنج

سباستني سيجاياناثان سباستني

سبستيان فرنندس جقيـ ـ ــوم

ستني سافيو دايس
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ستيندرا كمارجــني

سالم كنهاين كويت

سليم كوجنى بارمبارت عبداهلل

مسبليكو دميلو زافاريز

سنجيوا أمحد حممد

سهيل فيسر شوخر بشري امحد شوخر

سوجاثا كوديثواكوج

سوجيت بريناتا رانديين آراجاجي دون

سوما سندرام

سومى سندرام كلى داس

سيسريا كومارا برييرا

سيناديرا جيسوريا وجيكون

شكيل افتخار ميان افتخار

عبدالوهاب بنكش حممد بنكش

عديل موسى اسحق اسحاقات

علي كويا كونوما كاندي

غورد افيناش راجاىن كانت

فازديفان انكرشنان ناير

فتح خان سـردار خـ ــان

فرانسس مايكل فرناندس

كاروبيان كاليموتو

كاياثي جليل كوهنربي

كسفان بالن

كناشيل بثيالريال مشس الدين

كوتى سوكوماران فليث ـ ــاء

كوستا نيكوالس ماريو بتاس

لكسمان هبائى سوما هبائى راثود

مارسيل نوريس فرانسس

ماريا ايسابال فاز

مالكام انتوين وايت

مايكل سبستني بينتو

حممد مشتاق شفيق حاجي اهلل خبش

م ـراد حاص ــل ش ــمبه

مصطفى صغرياخلريى كبريالدين

ملك دينار حممد سليم

منوج راما كريشنا بالى
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مودين جبار سيد

مويدين بومنيل كاندي

ميلباىل شانكر راو ميلبالــى

مينو سانتانا امربوسى

ناراث فالبيل صديق موديىن

نزار بوره توان

نور خبش خريو

نيشانثا سيلفا لورنس هويغ

هارجيندر سنغ جوربيندر سنغ

هنري كستلينو

ولسن مندى ث ــارو
و مشلت دفعات اإلسكان على غريب األمساء و األلقاب ،مما ال يألفه
أبناء البالد  ،و تدل على بيئة اجملنسني اليت حاول النظام إخفائها  ،و
احتوت قائمة أمساء املنتفعني من تسهيالت اإلسكان من قروض شراء
وترميم لشهر  2005/12على هذه األمساء:
عفاش ،أكينو ،عناد علوان ،سويدحنفيش ،فايز مضحي ،غافل جبري
اهلراطه ،مناحي إرشيد بين صخر ،حنتوش سخين ،طالب دحام الفارس،
ذيب العالونه ،عياش ترف اخلنافر ،العوجري ،مناور ،جمريان،قايد مسعد،
عيد احلزوم ،راكع ،عاقول العنزي ،الددا ،شامخ فايز الشامخ ،العلص،
الزيادي ،شايف راجح هاشل مراش اليعقويب ،برغش ،العاصي ،األحول
دخيل سرحان العنزي ،هدهود اهلدهود ،مدلول مشكور علوان العنزي.
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و من األلقاب اجلديدة يف اجملتمع اجملنس:
العنزي ،اخلشام  ،الدندن ،القطيش ،السردية ،عبد الفارس ،اخلشام،
عرتن ،العذاب ،أبو سنينه  ،املدان  ،العنفوس  ،مشروخ ،العماش ،بلوش،
حرب ،عشبان ،مرهش  ،الطارش ،عواوده ،عذاب ،اخلريشة ،العفني
اجلعلوط،خلف املساعيد  ،العشملي ،زامط ،العدوي  ،دواس اجلبور ،
مصلح التمجي ،هويدي ساري ،خلف العنزي ،سعد مندوس ،مطلق
عواد ،فريح املغلطاين ،املوح ،زعل البوفالسه ،عطية غايل،بطي عواد،
شناعه ،دودهي ،خبش عيسى ،فرمان بيك ،اجلياليل منري ،راجبوت ،رأفت
شنيشن ،اقبال سرواين ،غايل  ،هويدي ساري ،عازم نظام ،دواس اجلبور،
خرفوش  ،جيمس دف  ،أبور عد ،حمجم.
و انعكس احمليط االجتماعي و بيئة اجملنسني األصلية على أمسائهم
بوضوح  ،فبعضها اسم حيوان مثل جربوع و هو اسم حليوان يشبه الفأر و
يسمى يف بعض املناطق ( يربوع )  ،و هو من القوارض الليلية اليت تعيش
يف الرباري الصحراوية ويتواجد يف أغلب البلدان العربية  ،ينشط يف الليل
للبحث عن طعامه  ،و يتلون بلون الرتبة الصحراوية اليت حتيط به للتمويه،
و يعيش يف جحور .
و فهد هو اسم أحد احليوانات املفرتسة يف الغابة و أسرع احليوانات الربية
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 .و منر و منريي و هو من احليوانات املفرتسة ،و منري هي تصغري منر  .كما
تضم القائمة قطيش و القطاونة و لعل ذلك يف األصل نسبة إىل القط أو
اهلر و هو احليوان األهلي و الربي املألوف من فصيلة السنوريات .
و بعض األمساء أجزاء حيوان مثل جلود و هو مجع جلد و عادة تلفظ
جللود ،و لعل املعىن جلود احليوانات  ،و اجللد هي الطبقة اليت تغطي
أجسام احليوانات املختلفة.
كما لبعض األمساء داللة على العنف مثل مهاوش  ،و املصدر هو
اهلواش و الفعل يهاوش و املاضي هاوش و هي كلمة تطلق على
املشاجرات و االشتباكات باأللسن أو األيدي بلغة بعض املناطق العربية ،
أما يف قواميس اللغة فاهلوشة هي الفتنة واهليج واالضطراب ،و املهاوش هو
كل مال أصيب من غري حله كالغصب والسرقة وحنو ذلك من مكاسب
السوء  ،و اهلوش و هو اجلمع واخللط .و صدام من التصادم  ،و زعل و
زعال و زعل فالن أي انزعج أو اغتاظ .
و بعض األمساء له صلة بثقافة اللغة األم والوطن األصل كاللغة األوردية
أو البلوشية أو اهلندية و لكنها تبدو غريبة يف اللغة العربية و اللهجة
البحرينية و املنطقة  ،مثل سردار و يعين باللغة األوردية الزعيم أو الرئيس.
و مثلها ماهي مألوفة يف بيئتها دون بيئة البحرين مثل سنجار الذي قد
يشري إىل اسم اجلبل على احلدود السورية العراقية كما هو اسم ملدينة يف
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العراق .
و النكهة البدوية و الصحراوية ظاهرة على األمساء كنوع من ارتباط الفرد
ببيئته و الحظنا يف هذه األمساء القليلة يف الصفحات السابقة أمساء و
ألقاب مثل اهلالل و األمساء املشتقة منه أو املرتبطة به كـ هالل ،هليل،
املهلهل ،املهلهل ،هلهول ،و هليبان.
و كذلك قد يكون اسم (ختله) مبعىن خدعه و التخاتل هو التخادع  ،و
رشا مجع رشوة  ،و قد يكون اسم عنفوص من (عنفص) الذي قيل أنه
جرو الثعلب األنثى كما يف قاموس اللغة تاج العروس  ،و فيه أيضا أ ّن
العنفص هو السيئ اخللق من الرجال  ،و العنفصة هي املرأة الكثرية الكالم
و هي أيضا املنتنة الريح  ،و التعنفص  :الصلف  ،واخلفة  ،واخليالء ،
والزهو  .و لعل اجهم من جهم  ،و يف اللغة رجل جهم الوجه  ،أي كاحل
الوجه  ،تقول منه  :جهمت الرجل وجتهمته إذا كلحت يف وجه.
و كثريٌ من األمساء تسبب إرباكا اجتماعيا يف البحرين بل و تثري جوا من
الضحك و االستهزاء  ،و لبعضها مثل عنفوص و اخلنافر و اهلراطه معاين
يف الثقافة البحرينية تثري سخرية  ،كما أ ّن من عادة أبناء البحرين أن
يضيفوا لقب حجي بداية اإلسم ملن تشرف بزيارة بيت اهلل احلرام و وفق
للحج  ،و األصل هو حاج  ،فيطلق على فنطول و زروع مثال أمسي
حجي فنطول و حجي زروع مما سيثري جوا خاصا و قد يسبب نزاعا ال
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يرتدد أصحاب بيئة الثأر و االنتقام من حتويله إىل دموي يذهب ضحيته
عددا من املواطنني و تزهق به أرواح بشر حمرتمني  ،نتمىن أن يذهب أهل
املناطق البدوية و الصحراوية احلج الصحيح و تتمسح مبشاعره و متارس
شعائره .
و هذه مناذج لبعض الوثائق من جواز سفر حبريين و هوية حبرينية اليت
أعطيت للمجنسني ،و بعضها حيتوي على مثل تلك األمساء اليت ذكرناها
يف السطور السابقة  ،و متثل أدلة جنائية ملوضوع اإلبادة الثقافية يف
البحرين .
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تهجير البحرينيين
و يقابل جتنيس األجنيب يف البحرين هتجري البحريين للخارج ،و سحب
اجلنسية منه عنوة  ،و هي عادة إجرامية عند آل خليفة ،قدميهم و
جديدهم  ،فقد جرت يف البحرين ثالث طرق من التهجري لثالث مراحل
:
األوىل  :كانت هتجريات مجاعية يف فرتات مضطربة قام هبا حكام آل
خليفة  ،و شنوا حروبا و قتال و هنبا  ،فنزحت اآلالف من العائالت
البحرانية إىل دول اجلوار ،ركبوا السفن و غادروا وطن األجداد و اآلباء مبا
استطاعوا محله من قليل الزاد و األثاث ،و ظن البعض منهم أهنم
سيعودون يف أسابيع أو شهور قادمة أو سنوات  ،و لكنهم مل يعودوا ،و
بقوا و تناسلوا و تكاثروا يف املهجر  ،محل بعضهم ألقاب تدل على
موطنهم األصلي مثل البحراين و التوبالين و السرتي و غريهم  ....و
آخرون بدون ذلك  ،بعضهم رحل إىل دول اجلوار  ،إيران و العراق و
اإلمارات و قطر و عمان و الكويت  ،و اإلحساء و القطيف من أرض
اجلزيرة العربية ،و بعضهم أبعد من ذلك حيث وصلوا إىل القارة األفريقية ،
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محلوا معهم آالمهم كما محلوا عاداهتم ،و عندما تتعرف عليهم يفتخرون
هجروا من وطنهم ،
لديك بقوهلم (أصلنا من البحرين)  ،ظُلموا و عُذبوا و ِّ
و احلساب يوم احلساب.
و هاجرت عوائل كثرية خوفا من الظلم والبطش  ،و هتك األعراض ،إذ
مل يكن االحتالل اخلليفي يتورع عن ذلك مما جعل العائالت وكلهم أهل
خربة بالبحر و األرض جزيرة فهم ميتلكون سفنا ويسموهنا حممال يهربون
إىل مناطق إيران القريبة مثل لنجة ،قال شهود عيان أنه ال زالت جالية
حبرانية يف لنجة حىت هذا اليوم  ،تتكلم بلهجة أهل البحرين  ،و حتافظ
على طريقة أهل البحرين يف العادات و الشعائر.
لكن أعداد منهم كرر اهلجرة إىل بلدان اخلليج لتبدل األحوال  ،و منها
ما كان سببه اخلوف على دينهم بعد أن قرر شاه إيران رضا هبلوي والد
الشاه املقبور حممد رضا هبلوي إلغاء مظاهر التدين و أجربهم على خلع
احلجاب و العمائم و لبس القبعات و التمظهر باملظاهر الغربية كما فعل
مصطفى كمال و الذي لقب خطأ يف تركيا بـ (أتاتورك) أي أبو األتراك ،
و اضطرت عائالت حبرانية كثرية للرجوع إىل أمارات اخلليج و سكنوا ديب
و قطر وعمان وبعضهم ذهب إىل الساحل األفريقي.
و يسكن احملمرة جنوب غرب إيران كثري من الناس من أصول حبرانية  ،و
نقل أن فيها قرية يفوق تعدادها املائة و اخلمسني ألفا من أصول حبرانية ،و
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يتكلمون باللهجة البحرانية  ،وقد هاجروا خالل املائتني سنة املاضية.
و كثري من علماء البحرين هاجروا إىل مناطق اخلليج و العراق و إيران
منهم الشيخ يوسف العصفور البحراين  ،صاحب املوسوعة العظيمة يف
الفقه االستداليل املسماة ( احلدائق الناضرة يف أحكام العرتة الطاهرة)  ،و
روضته يف كربالء ،تناثروا كحبات العقد الواحد بعد انقطاع حبلها ،هاجروا
هجروا أو اضطروا للهجرة ،ليكونوا شهداء على تاريخ أسود مظلم ظامل
أو ّ
مل ينته بعد بل يلبس يف كل عصر ثوبا بلون جديد قامت .
و توزعوا يف املنايف و اآلفاق من لنجة إىل كيش ،و من احملمرة إىل
البصرة ،و من النجف إىل كربالء ،و من الكويت إىل القطيف ،إىل سلطنة
عمان و أمارات اخلليج األخرى ،تعرف مناطقهم اليت يسكنوهنا يف اخلليج
بفريق البحارنة أي منطقة أو حي البحارنة ،و كثري منهم حيمل لقب
البحراين.
و األصح حنويا يف النسبة إىل البحرين هو البحراين و ليس البحريين ،و
التسمية الدارجة للشيعة يف البحرين حىت هذا اليوم هي البحارنة  ،و
ألحدهم البحراين  ،هكذا يسميهم النظام و مرتزقته حىت هذا اليوم جريا
على عادة أجدادهم ،أل ّن آل خليفة ليسوا من أهل البحرين و أمنا قدموا
من صحراء جند إىل البحرين بغزو و قرصنة و سيوف و دماء و هتك
أعراض و هنب أموال  ،و احتلوا البحرين و عاثوا فيها فسادا  ،فهم
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يطلقون على سكان اجلزر البحارنة و مفردها حبراين نسبة إىل أرض
البحرين ،و يطلق على الغزاة من آل خليفة يف العقود املاضية (عربا) نسبة
إىل البدو يف الصحراء حيث قدموا منها  ،و هذا يفسر اعتبار كلمة حبراين
يف األوراق الرمسية أو الوثائق جرمية يعاقب عليها النظام ،بل أخربين أحد
األخوة البحرانيني أنه تعرض للتحقيق و التهديد حينما كتب يف امسه حبراين
بدل حبريين ،أل ّن هلا مغزا و لغزا و تارخيا.
هاجر البحرانيون و ذهب بعضهم إىل أبعد من دول املنطقة حىت وصلوا
إىل بوميب يف شبه القارة اهلندية  ،و إىل زجنبار على الساحل الشرقي من
القارة األفريقية.
و يصاب املرء بالغصة و اخلنقة حينما يشاهد صورا عن موكب عزاء يف
هجرت أو هاجرت إىل
زجنبار األفريقية  ،قيل أهنم من أصول حبرانية ّ
أفريقيا ،و رمبا ذحبت يف اإلبادة اجلماعية يف زجنبار سنة  ، 1964شاب
يف مقتبل العمر يتقدم املوكب ،و مالحمه تفيض باحلزن و الرباءة و الوالء،
و جمموعة من البنات الصغريات حيملون مشوعهم كما محل أجدادهم
دموعهم برباءة متناهية و حزن مطبق.
و قد ينتابه شعور غريب و أمل قوي هلؤالء املستضعفني و ذراريهم
عنوانه هو عودة األحفاد إىل أرض األجداد و إن طال الزمان و بعد املكان
 ،و إن كانت هذه لغة روحية مفقودة عند حكام البحرين ألهنم أبعد ما
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يكونوا عن عامل الروحانيات و القلوب و فهم سنن اهلل يف أرضه  ،و أقرب
هجر
ما يكونوا إىل التآمر و اخلداع و الغش و العامل السفلي  ،لقد ّ
األجداد قسرا ظلما و عدوانا  ،و أوالدهم ال يعرفون وطن أجدادهم حقا
 ،و لكن أحفادهم قد يعودون يوما.
و الثانية  :متت يف العقدين األخريين من القرن املنصرم و ابتداءً من سنة
هجر النظام يف البحرين دفعات كبرية من األفراد و
 1982حيث ّ
العائالت إىل إيران  ،بعد سجن و تعذيب و تنكيل ،أركبوا يف سفن و
ُه ّجروا قسرا  ،رجع بعضهم و بقى بعضهم يف املهجر.
كما ابتدأت السلطات من سنة  1988مبنع مئات املواطنني و زوجاهتم
و أوالدهم من دخول البحرين و مت إبعادهم و نفيهم إىل اخلارج و هم
مجيعا حيملون الوثائق البحرينية املعتربة  ،يف عملية فريدة مل جند هلا مثيال يف
التاريخ  ،و مل يكن اإلبعاد و النفي و املنع من العودة للوطن عقوبة جلرمية،
و مل يكن قانونا ينص على إبعاد املواطن من بلده ،بل ينص الدستور
البحريين على حظر إبعاد املواطن من البحرين أو منعه من الرجوع إليها ،و
سجل التاريخ كما سجلت وثائق منظمات حقوق اإلنسان العاملية
ّ
لسلطات البحرين بأهنا صاحبة أسوأ سجل يف نفي املواطن البحريين.
و الثالثة  :التهجري الطوعي و اإلبادة القسرية ،و هذا هو زمنه  ،و
املخطط مزدوج حيث يتم التضييق على الشيعة و التنكيل هبم ،و حرماهنم
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من الوظيفة و متطلبات احلياة الكرمية من مأكل و ملبس و مسكن  ،و
من تطبيب و تعليم ،مع تسليط املرتزقة عليهم ليعذبوهنم أّميا عذاب يف
الشوارع و الطرقات  ،كما يف السجون و املعتقالت  ،مع حماولة خلق
فرص عمل هلم يف اخلارج ونفيهم من األرض ،فال يعد هلم موطأ حلياة
كرمية إال يف اهلجرة من هذا البلد الظامل حكامه ،و من هذه األرض اليت
امتألت من نفايات غريها ،و هم يشاهدون اجملنسني بأم أعينهم و كيف
احتل األجنيب املرتزق و العميل بلدهم  ،و كل ما مر من عذاهبم يوم مر
من رفاه طغاهتم يوم حىت يفضون إىل يوم خيسر فيه الظاملون من آل خليفة
و مرتزقتهم و من خطط هلم ،و خدعهم  ،و أعواهنم ،و أزالمهم  ،و من
عقد هلم عقدة أو جرة بقلم ،و يف الدنيا ستسحقهم سنن اهلل يف أرضه
فيستغيثون و ال من مغيث.
و يظهر من تقرير سري أ ّن آل خليفة أخربوا نظرائهم يف دول اخلليج
برغبتهم يف هتجري الشيعة و املعلومات املتوفرة أ ّن السلطات القطرية بيّنت
موقفها يف عدم منح جنسيتها للبحارنة ،و التوقعات مشاهبة ملوقف قطر
من بقية دول اخلليج  ،عدم رغبتهم يف زيادة عدد سكاهنم  ،و عدم
استقباهلم مواطنني لدول أخرى  ،يزيد يف الرفض أن هؤالء أناس يوالون
حممدا و آل حممد عليه و عليهم السالم.
إ ّن مشكلة الشيعة يف البحرين بل و عامة الشيعة يف العامل هي يف
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ارتباطهم بآل بيت رسول اهلل صلوات اهلل و سالمه عليه و عليهم ،و حقد
احلكام و جالوزهتم و توابعهم و الرغبة يف االنتقام يتوجه على ذلك البيت
املطّهر  ،فتصيب نار احلقد مواليهم و شيعتهم ،و لو تربأ الشيعة من آل
البيت و تبعوا أيّة راية أخرى يف هذا الكون لتوقف احلكام من أحقادهم و
نقمتهم  ،و لكن هيهات هيهات أن تستبدل اجلوهرة العظمى اليت عند
الشيعة باجلوزة اليت عند غريهم !!!.
و يناقض النظام ما ي ّدعيه فهو يكتم عمليات التجنيس و مشروعه
السري يف التغيري الدميوكرايف و حينما يفتضح يف ندوة مجاهريية حيضرها ما
يقارب من سدس سكان البحرين بالصوت و الصورة ي ّدعي كذبا و دجال
أن الدواسر يف السعودية حبرينيني و هم ليسوا كذلك ،كما أنه جنّس قبائل
أخرى غري الدواسر أيضا باعرتاف الدواسر أنفسهم يف الوثائق املسجلة ،و
هو يف حالة رفض رجوع البحرانيني أبا عن جد إىل وطنهم  ،حيث سكن
البحرانيون العراق و إيران و شبه اجلزيرة العربية و بعض املناطق الشرقية
ألفريقيا و تكاثروا و بعضهم ال زال حيمل جوازات سفر قدمية له أو
ألجداده !
احلالة اليت تداوهلا مسؤول حقوق اإلنسان هي عائلة احلاج صاحل
السرتاوي و هي منوذجاً آلالف األسر البحرينية اليت هجرت قسراً  ,أو
فرت من البالد صونا لعرضها أو ماهلا نتيجة الظلم و االضطهاد الذي
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جرى عليها  ,القليل منهم رجعوا يف العقد املاضي و بقت األكثرية حمرومة
من الرجوع إىل وطنها األصلي !!!.
توىف احلاج صاحل السرتاوي رمحة اهلل عليه يف الغربة  ،و أوالده و أحفاده
يف العراق دون جنسية  ،و ال ميلكون إال جواز سفر اجلد و رقمه  ، 19و
اثنني من أبنائه األحياء جبوازاهتم البحرينية القدمية  ،و رغم أ ّن العائلة تالزم
السفارة البحرينية يف بغداد من أجل عودهتا إال أ ّن السلطات البحرينية متنع
ذلك ،و لقد تناثر جسد احلفيد حممد صبيح صاحل السرتاوي بانفجار
سيارة ملغومة يف بغداد حينما كان مالزما يف السفارة و مطالبا بالرجوع
سنة  2007فذهب إىل ربه شاكيا من ظلم آل خليفة  ،الذين يوزعون
جنسية البحرين على من هب و دب و على سكان الرباري و الصحاري
 ،و أهل القفار و البوادي و حيرموهنا من أصحاهبا  ،و عند اهلل جتتمع
اخلصوم .
و لقد حاول عبد الرزاق احلاج صاحل و ابنه هشام الرجوع إىل البحرين و
معه جواز سفره القدمي سنة  1989و لكن السلطات األمنية احتجزهتم
ثالثة أيام يف املطار مث أبعدهتم  ،و حكمت احملكمة الكربى املدنية
بالبحرين بقضية تقدم هبا ستة من أحفاد احلاج صاحل يوم
2000/10/11م ضد إدارة اهلجرة و اجلوازات  ,و صدر احلكم بإلزام
امل ّدعي عليها باستخراج جوازات سفر حبرينية للم ّدعني  ،و ذلك بناء
268

على أن امل ّدعني حبرينيني بالساللة طبقاً ملا نصت علية املادة  4من قانون
اجلنسية لسنة 1963م  ,و على اعتبار أ ّن والدهم حبريين اجلنسية و لديه
جواز سفر حبريين  ,إال أن احلكم مل يطبق و مل يسمح هلم بالعودة !!! .
و كتبت عائلة السرتاوي جمموعة من اخلطابات إىل احلاكم محد بن عيسى
طلباً يف العودة إىل بلدهم إال أن مجيع خطاباهتم كانت دون أي رد أو
فائدة .
و انتشر أحفاد احلاج صاحل يف املنايف و اآلفاق حاملني معهم ظالمتهم
يف العراق و الكويت و إيران و بعضهم جلأ إىل أوربا  ،و قد أصدرت
املفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة شهادات
باستحقاقهم اللجوء إلصرار احلكومة البحرينية على حرماهنم من جنسيتهم
البحرينية األصلية  ,و حقهم يف العودة إىل بالدهم.
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التجنيس و الجريمة
عواصف التجنيس ستأيت تباعا  ،كل واحدة بأجوائها  ،و ما هذا الذي
يشاهده املواطن البحريين حاليا من تلك العواصف إال قليلها و مقدماهتا ،
فإ ّن كثريا منها سيحني زمنه و سيأيت عهده  ،و أول عنوان يرتبط باجلانب
اجلنائي هو استريادهم فغرضه أمين و سياسي و يقلب استقرار البلد ،مث
وظيفة املرتزقة يف قوات الشغب و غرف التعذيب  ،و التعامل مع الدولة و
اجملتمع فإ ّن كثري من تلك األنفس الشريرة يف اجملال العسكري و األمين كما
يف اجملاالت األخرى ينظرون نظرة جمرمة للمجتمع بل للنظام أيضا  ،و هي
نظرة الطامع يف االرتزاق و املربر للوسيلة مهما كانت بعيدة عن اإلنسانية
و احلقوق ،و نظرة استغاللية باعتبار أ ّن بلدا به نفط لدى حكامه مشكلة
شرعية يف وجودهم و حكمهم و استمرارهم فهم حباجة إىل قامعني و
معذبني و إىل مرتزقة للتنكيل بشعبهم و حتقريهم و حموهم من الوجود و
هم عناصر تلك املرحلة السوداء  ،و على تلك املقدمات ظهرت النتائج
األولية و ازدادت اجلرائم و تضاعفت  ،من اختطاف و قتل و سطو
البنوك و اغتصاب و انتهاك األعراض و تزوير األوراق الثبوتية إىل خمتلف
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املخالفات و اجلرائم  ،و هتريب البشر  ،مث عصفت جرائم التجنيس على
الوضع األمين و االستقراري لدول اخلليج و املنطقة العربية اليت هي
متحالفة مع القوى املسيطرة و املتسلطة يف العامل فيما تسميه تلك القوى
بـ (حماربة االرهاب)  .و هذه اجلرائم و األعراض هي بنية حتتية جملموعة
كبرية من اجملنسني و قواعد أساسية مرتكزة يف أنفس اجملنسني و هلا قابلية
الرتمجة و العمل ضد اخلصم الذي قد يكون يوما ما هو احلكم و عناصر
النظام.
األجانب يمسكون البلد من عنقها :
األجانب يف موقع املسؤول يف البحرين  ،و يتحكمون بأمن البلد  ،و
هم الذين يقررون و يقننون  ،و آل خليفة طاعة هلم ،و احلكم يف البحرين
لع باألجانب و املعذبني إذ يعتربهم هم عمدته  ،فهم الذين يستند
مو ٌ
عليهم النظام و إال سقط  ،و لذا فإ ّن احلاكم احلايل قبل أن يرفع شعار
اإلصالح كذبا قام مبنح الضباط و املعذبني األجانب و احملليني أومسة
تكرميا هلم ملا قدموه للبلد من (خدمات عظيمة)  ،و هذه اخلدمات تتيح
هلم محل اجلنسية البحرينية  ،و أول هؤالء امل ّكرمني املعذب و املرتزق
الربيطاين أيان هندرسون  ،رميوند مايكل ماثر لو  ،إن.سي.جي .رافل ،
جي.ستون  ،فرنون باري وامسلي  ،أ.ب.ماكنت  ،دونالد جوزف بريان
271

 ،سامويل ب .اسحاق  ،جيمس وندسور  ،دافيد ب.ر.داريب  .مث توالت
األمساء من قبيلة آل خليفة و العائالت العميلة معها( .اجلريدة الرمسية
البحرينية  ،)2002/3/29و تتضمن القائمة أمساء يهودية  ،و كل الذين
شاركوا يف قمع املواطن البحريين و يف مشروع اإلبادة يستحقون األومسة و
اجلنسية من النظام  ،و كل هؤالء ضمن قائمة اجملرمني الذين جيب أن
يقدموا للمحاكم الدولية كمجرمني ضد اإلنسانية و هذه القضية ال يسري
عليها التقادم و ال ينساها التاريخ و ال ملفات القضاء و سجالته.
ازدياد كبير في معدالت الجريمة :
ارتبطت اجلرمية بالتجنيس يف العقد احلايل  ،و ازدادت معدالت اجلرمية و
تضاعفت بشكل كبري مل تعهده البحرين يف سالف قروهنا إال فرتات حرجة
من تاريخ آل خليفة  ،قتل  ،و سطو مسلح  ،و إختطاف  ،و هجوم
على البيوت ،و اغتصاب النساء و البنات ،و جرائم كثرية ما عهدها
الشعب البحريين يف تارخيه القدمي و ال احلديث.
فأحد أهم آثار التجنيس التدمريية يف البحرين هو ارتفاع مستوى اجلرمية،
و تعدد اجلرائم و تنوعها بشكل مل يسبق له مثيل يف تاريخ البحرين إال
تلك اجلرائم الذي قام هبا النظام يف احتالله لألرض و تسلطه بقوة
السالح ،و تصرفه املطلق ،و جرائم اجملنسني ال حتصر و ال حتصى و مع
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تعريه ،فالنظام
إصرار النظام على إخفائها إال أن كثرهتا تفضح النظام و ّ
خيفي جرائم اجملنسني ،و مينعها من النشر يف صحافته ،و قد تنشر
الصحافة اجلرمية دون أن تنسبه إىل جمنس أو جمنسني  ،فاحلصار مستمر
على مستوى اجلرمية كما هو مستمر على مستوى املعلومات اليت ختص
اجملنسني  ،جرائم مبختلف أنواعها يشاهدها املواطن البحريين يف حياته
اليومية ،و يقل وصوهلا للمحاكم القضائية ،و يستعرض بعضها يف اجلرائد
و الصحف اليومية  ،و بعضها اآلخر حمرم نشره بأمر من السلطات حىت
ال يفتضح التجنيس و ال يفتح بابه ! و عدم النشر هذا و عدم اإلشارة
إىل اجملرمني اجملنسني خطأ كبري لو عقله النظام بل هو جرمية أيضا.
و للدخول ملعرفة جرائم اجملنسني البد من دراسة أسباب اجلرمية املتعلقة
هبؤالء اجملنسني  ،و اليت جتعل منهم البيئة الصاحلة للقيام هبا  ،و ابتداءً
استريادهم كان جرمية  ،و بقائهم يف البلد جرمية  ،و مستقبلهم و
استمرارهم جرمية  ،فالبيئة اليت عاش فيها بعض اجملنسني بيئة موبوءة حتسب
فيها كبائر اجلرائم صغائرا و أمرا عاديا  ،كالقتل ثأرا و انتقاما لدى القبائل
و العشائر  ،و قد اعتادت الغش و الرشوة و الشرور.
و ثانيا  :إ ّن النظام مسح هلم باالعتياد على القيام باجلرائم  ،فحينما
يسمح و جييز هلم باالعتداء على املواطنني و سرقة ممتلكاهتم يف البيوت و
الشوارع و اعتبارها غنائم كأ ّهنم يف حرب ضد عدو كافر فذلك جيعلهم
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يأنسون و يألفون اجلرمية و من أمن العقوبة أساء األدب  ،و هكذا
للجرائم األخرى اليت يقومون هبا من سرقة قروض و هروب ،إىل االعتداء
على البنوك  ،إىل حتقري و توهني املواطنني و ضرهبم بالشوارع و األحياء
املختلطة ،إىل غريها من اجلرائم اليت سنأيت على ذكر بعضها يف الصفحات
القادمة  ،و هم مع ذلك يرون سهولة القيام باجلرمية و سهولة اخلروج منها
بأحكام خفيفة حني كشفها.
و قد وضعوا يف موقع اخلصم و احلكم يف مراكز الشرطة  ،و حينما
جمنس على مواطن يف مدينة محد مثال ال يتجرأ للذهاب إىل مركز
يعتدى ٌ
الشرطة  ،أل ّن مركز الشرطة يدار بعناصر جمنسة و غري عادلة  ،بل ظاملة ،
تأخذ الباطل للمعتدي و تعتربه حقا ضد املواطن  ،و أساسا ال يثق
املواطن يف الذهاب إىل تلك املراكز فوجودها نقيض لغرضها.
و ثالثا  :يف نوعية اجملنسني أنفسهم  ،و كأّمنا يتم انتقاء و اختيار
األنفس الشريرة فهي أقدر من غريها يف االعتداءات و انتهاك احلرمات و
هو ما تقوم به فعال القوات األمنية و العسكرية يف البحرين  ،و قد نقل
عن مصدر حبريين نقال عن شخص ميين يف البحرين قوله أ ّن احلكومة
اليمنية تسهل للمجرمني اخلروج من اليمن و أ ّن أكثر اجملنسني اليمنيني
اجلدد يف البحرين هم خرجيوا سجون وجمرمون و سراق و قطاع طرق  ،و
أ ّن أحد أقاربه ممن شاركوا يف اعتداءات أحدى املدارس يف الرفاع كان
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سجينا يف اليمن و أفرج عنه من السجن بسب إجرامة يف اليمن  ،و بعد
االفراج عن هذا اجملرم حصل على الوظيفة واجلنسية البحرينية حيث جاء
البحرين لالستيطان ،و ا ّن مثل هذه العيّنات يصعب عليها العمل يف
اليمن لسلوكها و سوابقها.
و هذا حديث حيتاج إىل تأكيد أو تقريب نسبة اجملرمني فعال أو خرجيي
السجون  ،و لكن عمليا ذلك يليب رغبات احلكم يف البحرين فإ ّن الشرفاء
ال يقرتبوا من العمل كمعذبني يف السجون و قنّاصة رصاص و عناصر
قوات الشغب تفتك باألهايل و تعرض حياهتم للخطر دون ذنب اقرتفوه ،
و أمنا تلك أعمال حتتاج إىل قلوب قاسية و ذات سوابق و تنعدم لدى
أصحاهبا الضمائر.
و مبثل هذا يتم اختيار و استرياد بقايا األنظمة املهزومة يف املنطقة و
تستورد ميليشيات فدائيي صدام فقد ذكرت صحيفة الشرق األوسط
السعودية يف عددها  8912عن طريق خدمة واشنطن بوست حول
تعذيب فدائيي صدام فذكر أحدهم كيف كانوا ميارسون التعذيب  ،و
كيف يقطعون لسان الضحية بسكني و آلة حادة و كان هو واحد ممن
نفذوا عمليات قطع األلسن  ،أو قطع األيدي أو األصابع و اآلذان أو
قطع الرؤوس و بنقل رؤوس الضحايا املذبوحة إىل أسرهم  ،دون الشعور
بالذنب.
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كما كانوا يعاقبون بعض الضحايا بإلقاء أحجار ثقيلة فوق ظهورهم ،و
آخرين بوضع مكاوي ساخنة يف أفواههم.
و كثري من اجلرائم اليت تتربأ منها البشرية و ما حدث يف الكويت أثناء
الغزو كان دليال على انسالخ هؤالء اجملرمني من إنسانيتهم ،و كل ذلك
كان براتب شهري يقارب  70دوالرا أي  150ألف دينار عراقي ،فهل
يا ترى يؤمن هؤالء األوباش و مستورديهم بسنن اهلل يف هذه احلياة  ،أو
يؤمنوا باآلخرة و احلشر و احلساب و اجلنة و النار  ،و باهلل جبّار
السماوات و األرض؟؟؟
و حني سقوط النظام يف العراق تربأت كل الدول عنهم مبا فيها الناعقة
و استقبلهم النظام يف البحرين أل ّهنم حيققون أهدافه.
و رابعا  :إ ّن التجنيس بصورته احلالية اليت حتصل يف البحرين  ،و هو
هذا االسترياد الغريب لبين البشر من أصقاع األرض املختلفة و توطينهم
دون قانون و دون حق و دون وجود بيئة مناسبة هلم  ،و بعقلية املتجنس
باجلنسية البحرينية و اليت يرى فيها غالبية اجملنسني مصدر أموال مؤقت
يغرتف منه ما يشاء بدون قانون حيكم أخالقياته جتعل منه قابلية للتعدي
على حقوق الغري  ،و جتعل منهم جمموعات و كانتونات ال تنظر إىل
بعضها بعني الرمحة و بقلب الشفقة  ،إذ ال عالقة أو صلة بينهم  ،و كل
فرد منها و جمموعة غريبة و أجنبية عن األخرى  ،و حتاول احلصول على
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مزيد من املكاسب و الفوائد السريعة و هي ال تأيت إال بالتعدي على
حقوق اآلخرين ،و هذا يشبه بعض املدن و األحياء األمريكية اليت تكثر
فيها اجلرمية ألهنا مجيعها مهاجرة  ،و األصل واحد و هو عدم الشعور
بالقرىب و صالت الرمحة بني أفراد و جمموعات تلك الواليات األمريكية ،
أو تلك املناطق البحرينية  ،و على هذا فإ ّن خوف األهايل يف بعض
مناطق البحرين من اخلروج ليال من التعرض هلم بسوء يف الرفاع أو احملرق
أو مدينة محد أو عسكر يشبه ذلك اخلوف و الفزع من اخلروج يف مدينة
كاليفونيا ليال و بعض املدن األمريكية  ،و هذا قابل للتعاظم مع ازدياد
أعداد اجملنسني و تعدد بلداهنم و إبادة السكان األصليني.
و خامسا  :أوامر احلكم و إمياءاته للمجنسني باالعتداء على املواطنني و
ضرهبم و إهانتهم  ،هي اسرتاتيجية للحكم لقهر الشعب و كسر إرادته و
حصاره  ،و سرتى يف الصفحات القادمة التواطئ الغريب بني السلطة و
أدواهتا و إداراهتا كمراكز الشرطة و الصحافة مع اجملنسني ،فالسلطة تأيت
باألوباش و جتنسهم و مراكز الشرطة ترفض دعاوي املواطنني و شكاويهم
و تستقبل اجملنسني و ّادعاءاهتم و الصحافة تتكتم على جرائمهم فال تذكر
إال قليلها !.
و بدراسة عامة ألسباب اجلرمية سرتى أ ّن اجملنسني مؤهلني هلا و خاصة
أولئك املرتزقة يف اجليش و الشرطة و أفراد املخابرات العراقية اجملنسة و
277

غريهم يف وزارة الداخلية كاألردنيني و السوريني.
بعض اجملنسني يعيش حالة من األحقاد ضد املواطنني و قد دعم النظام
هذه األحقاد فيهم  ،و يف التسعينيات من القرن املاضي يف أبان االنتفاضة
التسعينية كان يؤتى مبجموعة من اجملنسني املرتزقة يف وزارة الداخلية و يؤتى
مبعتقل طالب حبقه يف العيش حبياة كرمية فسجن ،مث يقال جملموعة اجملنسني
بعد ربط و تقييد املعتقل ( :هذا و أمثاله يريدون حرمانكم من الوظيفة و
قطع أرزاقكم و إخراجكم من البلد  ،و يريدون الكيد بكم فعليكم به)،
فينهالون عليه باللكمات و الصفعات و الرفس و الضرب ،بتنكيل و
يقوون يف املعتقل الشاب إرادته
تعذيب يربهنون فيه عدم إنسانيتهم و ّ
الصلبة ،و إميانه القوي باهلل و اآلخرة  ،مث يرجع إىل زنزانته بطال ملطخا
بدمائه  ،و يرجعون إىل بيوهتم و أهلهم فئرانا جمرمني ،و اجملرم األكرب
النظام الذي جنّسهم و أعطاهم أوامر التعذيب.
و بعض اجملنسني لديهم أزمات يف نفس األسرة و العائلة  ،مع األوالد ،
و الزوج و الزوجة  ،و طالق و هجر  ،و فقدان التوجيه و اإلرشاد
األسري ،يؤدي هبم للبيئة املناسبة للجرمية.
نشرت صحيفة حبرينية و مركز أخباري عن اجملنس زروع ذبح شبيب ،
والد طفل يسمى سامح ،و أنه تقدم ببالغ إىل إدارة أمن منطقة مدينة
محد يفيد خبروج ابنه من املنزل يوم  2004/3/13إىل مكان جمهول وقد
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عثر على الطفل املفقود بعد عشرة أيام أي يف  2004/3/23بالقرب من
جممع العلوي الكائن مبنطقة سند ،يف بلد مساحته أقل من ستمائة
كيلومرت.
قال اجملنس زروع إنه مل يقدم بالغا باختفائه إال بعد ثالثة أيام من ذلك
لكونه كان يتوقع عودته ،فقد سبق له أن خرج مرتني سابقتني من املنزل
بعد أن تشاجر مع إخوانه ويف كل مرة كان ميكث مدة ال تتجاوز اليومني،
إال أنه قال أن ابنه هذه املرة خرج بدون أي سبب أي أنه مل يتشاجر أو
خيتلف مع أي من أفراد أسرته.
و ذكر أ ّن ذات الطفل قد ابلغ إدارة أمن منطقة مدينة محد يف
 2003/11/27بإساءة معاملة والده له وقسوته عليه وتعريضه للضرب
املربح وتقييده بسالسل حديدية .و الحظت الشرطة الرعب واهللع الواقع
على الطفل مما دعا اإلدارة إىل استدعاء والده لتحري األمر فقال أن ابنه
مثري للمشاكل وكثري اهلروب من املنزل و أنه مفصول من املدرسة( .أخبار
اخلليج ، 2004/3/25،مركز األخبار :أمان.)2004/3/25 ،
و لدى زروع تسعة أوالد حىت كتابة اخلرب  ،ستة أوالد و ثالث بنات
منهم هذا الطفل اهلارب سامح  ،و سامر  ،و سيف  ،و هو من
املذكورين يف قوائم االستحقاق لعالوة الغالء لسنة . 2008
نذكر هذا كمثال ألزمة بيتية و مشاكل أسرية  ،و قلبنا يتفطر أملا ملثل
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هذا التفكك العائلي ،و هذه العائلة هي منوذج لبعض العائالت اجملنسة ،
و ستكون هبذه الوضعية هلا قابلية لإلجرام إن مل يتم تداركها تربويا  ،مث
املستوردة و هذا
نتساءل أهذا ما يريده النظام؟ هدى اهلل هذه األسرة
خ
ِ
املستورد هبدايته.
النظام
و بعضهم يعيشون حالة من الفراغ العاطفي و االجتماعي مما يؤدي هبم
إىل العالقات احملرمة واملشبوهة اليت جتر معها كثريا من املشكالت
والتداعيات  ،و مثاله اجملنس السوري الذي ينتهك حرمة بيت يف منطقة
كرباباد ملعاشرة خادمتهم ،يف شهر ، 2007/4حىت متكنوا من اإلمساك
به عرب كمني حمكم.
الفراغ العاطفي و الرصيد الفقري يف بنك العواطف يؤدي باإلنسان إىل
اجلرمية  ،و أمثلة كبار الطغاة خري دليل.
و هذا يتكرر يف التاريخ و واقع الشعوب  ،ففي تاريخ العراق القدمي
حكم طاغية مرتزق ،اتصف بالبطش والغلظة ،و ارتكب أبشع اجلرائم
واملنكرات  ،قتل  ،و قطع األيدي و األرجل ،و مسل العيون  ،و صلب
وشردهم عن العراق(الدرجات الرفيعة
الشيعة على جذوع النخل ،وطردهم ّ
ص ،)6و قتل الصحايب املعروف عمرو بن احلمق اخلزاعي ،و قطع رأسه
و طيف به  ،و قتل رشيد اهلجري ،بعد أن قطع يديه ورجله ولسانه،
وصلبه خنقاً يف عنقه ،وكذلك فعل جبويرية بن مسهر العبدي فقطع يديه
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ورجليه وصلبه على جذع خنلة (مروج الذهب ج 3ص ،)26و هدم بيت
الصحايب املعروف حجر بن عدي بعد أن اعتقله وأرسله إىل معاوية فقتله
و أصحابه ،و حينما تبحث عنه جتده يسمى زياد ابن أبيه ،و قيل تارة
زياد بن أمه  ،و يقال زياد بن مسيه وهي أمه  ،و يقال زياد بن عبيد و
يقال يف عبيد  :عبيد بن فالن ،وقد اختلف يف أبيه بعدة رجال .و بعدما
استلحق و أعطي النسب األموي و اجلنسية السفيانية قال له أناس زياد
بن أيب سفيان ،بينما يف احلديث الشريف ( الولد للفراش  ،وللعاهر
احلجر).
و أنا أحبث يف التاريخ اضطرارا عن هذا الشقي ابن أبيه قفزت الذاكرة
إىل موضوع آخر يف التجنيس فقد ذكرت الصحافة البحرينية خرب جتنيس
أبناء دار لرعاية اجملهولني و اللقطاء باجلنسية البحرينية  ،و ذلك شئ ال
خيرج عن احلالة الطبيعية أن تتبىن الدولة اجملهولني على أرضها  ،وال بد من
حتمل الدولة هلم و رعايتها بنوع رعاية  ،و إال ماذا يعملون هبم  ،و إىل
أين يذهبون هبم ؟ و من سيستقبلهم و يرضى هبم  ،و لكن الذي أدهشنا
أ ّن تلك احلضانة جاءت بعنوان (مكرمة ملكية) !!! و الذي خيشاه املواطن
البحريين بعد جتربة النظام البحريين يف التجنيس  ،و من أنّه جنّس أشكاال
و ألوانا  ،و ما بقى إال أن جينّس األبناء اجملهولني و أبناء البغايا اليت ال
تقبلهم الدول األخرى  ،و لعل هؤالء هلم القابلية خلدمة أهدافه بأكرب و
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أكثر ما خيدم هبا اجملنسون احلاليون  ،و رمبا فعل ذلك دون أن نعلم .
و منوذج آخر يف تاريخ العراق احلديث حيث حكم طاغية فاجر ،سفاح
 ،سفاك  ،فقام بالقتل و القتال و التصفيات اجلسدية  ،و مبختلف
االنتهاكات  ،و شن احلروب ضد شعبه و جريانه  ،و استعمل أسلحة
كيماواية و بيولوجية يف حروبه  ،و أحواض كيماوية ضد شعبه  ،و دفن
البشر يف مقابر مجاعية ،دماء سفكت و أعراض انتهكت و أموال هنبت ،
فإذا ما حبثت عن أصله ستجده جمهوال  ،صدام التكرييت  .و األصل
واحد وهو الفقر يف بنك العواطف.
و غالبية اجملنسني يفتقرون إىل التعاليم الدينية و األخالقية و اليت هتذب
النفس البشرية و تردعها عن ارتكاب املعاصي و الذنوب  ،وهذا الفقر
الديين و األخالقي يؤدي هبم إىل اجلرمية  ،بينما نشأ أبناء البحرين عموما
بأخالقيات مقبولة و مسعتهم حممودة يف اخلليج و املناطق اليت يزوروهنا أو
يسيحون فيها  ،و قد تغريت و ستزداد تغريا هذه النظرة إىل البحريين
بشكل كبري بسبب التجنيس.
و منها بيئتهم احلالية يف البحرين سواء يف األحياء اليت يسكنوهنا
لوحدهم أو يف الوزارات كالداخلية فإ ّن وزارة الداخلية و املخابرات و األمن
يف الدول الدكتاتورية مصدر للجرمية املقننة و غري املقننة  ،ففيها حتاك
الدسائس و منها تصدر املؤامرات  ،و كيف هبم إذا كان الشعب كما يف
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البحرين أجنبيا عنهم و عدوا هلم  ،و هو و ممتلكاته موضوع جرائمهم.
و منها ما يراد منهم حني استوردوا و تفهيمهم بأ ّن الشعب البحريين
مباح ظلمه  ،فغالبيته ختتلف مذهبيا عن مذهب املستوردين اجملنسني ،و
اعتبار ذلك مربر لظلمه و العدوان عليه و حلية قتله و إبادته إبادةً
مجاعية ،كما يتصرف البعثيون العراقيون مع املتظاهرين أو الذين جيدوهنم يف
الشوارع و يشكون يف تظاهرهم  ،و كما نقل يف جريدة حملية على لسان
أحد اجملنسني  ،بأ ّن اجملنسني محاة البلد من (الرافضة)( .جريدة الوسط،
العدد ، 2512تاريخ .)2009/7/23
و منها هبوط املستوى التعليمي و االجتماعي جملموعات من اجملنسني و
افتقارهم إىل التعليم و اإلرشاد و التوجيه الصحيح ،فهم يتصرفون على
قدر مستواهم اهلابط ،فمثال يربرون ضرب البحرينيني بالفزعة  ،أي أن
تنتصر جلماعتك و فئتك و إن كانوا ظاملني و جائرين.
و منها اختالف مستوى ثقافة اجملنسني عن املواطنني البحرينيني  ،فتجد
ما يعتربه اجملنس أمرا عاديا و مسموحا به  ،يعتربه البحريين أمر حمرم و
ممنوع منه  ،فمثال بعض البلدان اليت هي خزان للمجنسني العاملني يف
وزارة الداخلية كسوريا و األردن تبدو الرشوة أمرا طبيعيا  ،بل أول ما
يواجهك يف بعض املنافذ من مطار و حدود برية طلب الرشوة  ،و من
كبار ضباطها الذين أوكل إليهم حفظ أمن البلد  ،بينما هي قليلة يف
283

البحرين حىت وقت قريب  ،و حمرمة شرعا  ،و جرمية حبق الوطن و
املواطنني.
هذه اجلرائم صغريها و كبريها سيتضخم حجمها و ستجر معها
مشكالت أمنية خطرية  ،و جرائم كبرية  ،و على كل املستويات  ،و هذا
بدأ فعال يظهر لكل ذي عينني ،أما حماولة إخفائه فهو جرمية أخرى حبق
هذا الوطن املسكني ،سنأيت على بعض اجلرائم و هي متعددة و متنوعة
كنموذج فال ميكن حصر جرائمهم بعد ذكر كيف كانت قرية عسكر قبل
التجنيس و بعده ،و يتضح يف تلك اجلرائم أ ّن النظام يدفعهم للجرمية ضد
املواطنني العزل  ،و لكننا سنذكر اجلانب العدواين الذي يقوم به اجملنسون
و هذا ال يعين أبدا أ ّن البحرينيني ال يقومون مبخالفات يف حياهتم ،أو ردود
سراق األرض و الوطن و احلياة  ،و املغتصبني
فعل جتاه من يعتربوهنم ّ
لألرض و البدالء  ،و ال يعين خلو البحرينيني من اإلجرام ألنّنا نعلم أ ّن
من البحرينيني من يقوم بالتحقيق و التعذيب و من هو متورط يف جرائم
لكن البحرينيني مساملني عامة كما هي التجربة و املعايشة
النظام  ،و ّ
معهم.
عسكر  :النموذج املصغر :
و يضرب البحرينيون مثال قرية عسكر  ،و هي قرية حبرينية صغرية كانت
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هادئة و متجانسة ،يأتيها رزقها رغدا من البحر  ،و يأمن أهلها على
أنفسهم و مصاحلهم و سفنهم ،و مل حيتاجوا للرقابة على ساحلهم
البحري الصغري حبدود كيلومرتين ،أو على حمركات سفنهم  ،و مل يكن
فيها مركز للشرطة ،و ما هي إال سنوات من التجنيس حىت أصبح أهل
القرية أقلية يف قريتهم  ،و الباقي أجانب جمنسون  ،أما مصاحلهم فقد
تعرضت للخطر و مل يأمن األهايل على سفنهم و حمركاهتا حينما يكونون
يف بيوهتم بل صارت تسرق و هم يف غفلة منها ،و جعلوا حرساً خاصا
حلماية مصاحلهم على الساحل فلم يستطع منع السرقات .و نشبت بينهم
و بني اجملنسني املشاكل و املشاجرات و الصراعات ،و ينتج عن بعضها
إصابات و جرحى  ،و أصبح املرور على الشارع الرئيسي يف عسكر بعد
الساعة السابعة أو الثامنة ليال جمازفة للنساء و الصغار  ،حيث يتعرضون
للمشاكل و التعديات.
عسكر هذه القرية الصغرية هي منوذج مصغر للبلد البحرين  ،و عسكر
هي النموذج األوضح أل ّن املنطقة حتولت إىل مستوطنة أجنبية ،و فعل
النظام فعله بالتجنيس فدمرها تدمريا و أفقد األمن و األمان لسكاهنا
األصليني(.املشاهد السياسي/عدد ، 397تاريخ .)2003/10/15
و كمثال ملا حصل يف قرية عسكر ما ذكرته الصحافة البحرينية عن قيام
 15شخصا جمنسني ينتمون إىل أصول عربية باالعتداء بالضرب على أربعة
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أشخاص خليجيني بالسكاكني وقطع خشبية و تسبب بإصابات متفرقة
لألربعة من بينهم مواطن قطري أصيب بضربة سكني يف رأسه وشفته ،و
أدخل إىل مستشفى البحرين العسكري  ،و كان سيخضع يف قطر بعد
سفره إىل عمليتني جراحيتني جراء االعتداء إحدامها يف الفك واألخرى يف
الرأس ،و أنقذ أهايل منطقة عسكر األربعة من بني أيديهم( .صحيفة
الوسط ،عدد ،1885تاريخ .)2007/11/4/و منها :
جمنسون يشبعون مواطنا ضربا يف عسكر :
مساء يوم  2007/12/19تعرض مواطن حبريين من أهايل جو كان
يستقل سيارته مع أسرته عند مروره مبنطقة عسكر إىل ضرب مربح من قبل
أشخاص جمنسني من ذات أصول عربية  ،و قال أحد القاطنني يف منطقة
عسكر إن اجملنسني اعتدوا على املواطن و قاموا بضربّة بلوح خشيب على
جسمه و أدى ذلك إىل إصابته جبروح ونزيف ،مث الذوا بالفرار بعد أن
خرج أهايل عسكر وشاهدوا العراك واستغاثت زوجة املواطن إلنقاذ
زوجها(.الوسط/عدد/1931تاريخ.)2007/12/20
كما نقلت أخبار مؤملة يف منطقيت جو و عسكر منها سنة :
 2001حيث حدثت مشاكل بني السوريني اجملنسني و البحرينيني يف قرية
جو اليت تقنطها غالبية من عائلة الرميحي.
 2003حيث حدثت اشتباكات بني السوريني اجملنسني و البحرينيني يف
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قرية عسكر بعد نزوح السوريني من قرية جو و خلقت جرحى بعضهم
أصيبوا جبروح خطرية.
قتل املواطنني البحرينيني :
قام حارس باكستاين ملدرسة بنات قيل أنه حيمل اجلنسية البحرينية بقتل
طفلة حبرينية من النويدرات و عمرها مخسة عشر سنة  ،بعد أن تقدم
خلطبتها فلم توافق و أهلها  ،و قد اقتحم الباكستاين ليال بيت الضحية
بالقوة و شهر سالحه و أطلق رصاصه على البنت أمام أهلها  ،و ّفر هاربا
 ،و كان األب قد اشتكى على اجلاين قبل القتل و مل يكرتث مركز
الشرطة لشكواه!! و تعود القصة لسنة 1997م (جريدة الوسط،
.)2009/8/24
و استهل تونسي السنة اجلديدة جبرمية يف منطقة املنامة  ،و قام يف يوم
 2002/1/1بقتل حبريين بسكني  ،و سرق منه  150دينارا حبرينيا
( 398دوالرا أمريكيا تقريبا)  ،القاتل عمره  19سنة و البحريين املقتول
عمره  46سنة  ،و مت احلكم عليه بالسجن املؤبد ،و مل تذكر السلطات
جتنسه من عدمه باجلنسية البحرينية!( .صحيفة أخبار اخلليج /تاريخ
2003/4/1م).
و قتل بنغايل حبرينيا يوم  2003/6/11و أشرك معه هنديا يف حرق
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جثته ،حكم عليه بالسجن املؤبد و على اهلندي بالسجن ثالث سنوات ،
و مل تذكر السلطات كذلك جتنسه من عدمه باجلنسية البحرينية(.صحيفة
الوسط العدد / 278تاريخ 2003/6/11م).
و هزت حادثة قتل اجملتمع البحريين لقوة حدثها و طريقة ارتكاهبا  ،فقد
قام بنغايل بقتل مواطنا حبرينيا يبلغ من العمر  38سنة مبنشار كهربائي ،يف
يوم (. 2008/5 /23منتديات و صحف حبرينية).
اختطاف و اغتصاب و قتل :
و من قصص االغتصاب و القتل للمجنسني ما ذكرته صحيفة
«اإلمارات اليوم» يف عددها يوم 2009/12/10م و الذي قام هبا أحد
اجملنسني البحرينيني من أصل باكستاين  ،حيث ذكرت الصحيفة أ ّن عائلة
طفل باكستاين تطالب بإعدام حبريين قتل طفلها و عمره أربعة أعوام بعدما
اعتدى عليه جنسيا ،يف محّام إحدى دور العبادة يف منطقة القصيص يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة يوم عيد األضحى املبارك ذي احلجة 1430
هـ. .
وكانت شرطة ديب متكنت من حتديد أوصاف املتهم من خالل أقوال
الشهود وألقت القبض عليه ،واعرتف املتهم الذي حيمل اجلنسية البحرينية،
بأنه أفرط يف تعاطي الكحول ليلة العيد .و وفق اعرتافات املتهم ،فإنه
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اصطحب الطفل إىل محام إحدى دور العبادة يف القصيص وأغلق الباب مث
شرع يف االعتداء جنسيا عليه ،و يف هذه األثناء وضع يده بقوة على فم
وفر هاربا.
الطفل ملنعه من الصراخ  ،و أدى إىل وفاته وتركه يف املكان ّ
و لوحظ على جثة الطفل كدمتني واضحتني على خده األمين ،وإصابة
كبرية يف عنقه ناحية اليمني ،يف حني كانت الدماء متأل اجلهة اليمىن من
وجهه ،وكأ ّن القاتل استخدم آلة حملاولة قتل الطفل ،كما بدا شعره مملوءا
بالرتاب وقتها (.الوسط،تاريخ 2009 /12/ 11م ).
القاتل بأنه «وحش بشري
خمتيار والد الطفل املقتول موسى
و وصف ُ
خ
سرق منا فرحة العيد»  ،مطالبا بـ «إنزال عقوبة اإلعدام حبقه»  ،و
أضاف «لو قطع جسد املتهم قطعا قطعا» ،ملا شفى ذلك غليله بفاجعته
بابنه.
وخلّف احلادث حزنا لدى الوالدة اليت توقفت عن الكالم منذ علمها
باجلرمية ،وقد نقلت إىل املستشفى لتلقي العالج ثالث مرات ،و التزال
عاجزة عن الكالم واالختالط بالناس( ،حىت نشر اخلرب بعد تسعة أيام من
وقوع اجلرمية).
و وفقا لعم الطفل املقتول فقد «استوقف موسى برباءته الرجل الثالثيين
املخمور ليسأله عن (عيدية) صبيحة عيد األضحى ،فأخربه القاتل أنه ال
ميلك ماال حاليا ،لكن لو رافقه سيعطيه عيدية جمزية ،وبالفعل أخذ الطفل
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معه إىل مسجد يف القصيص ،وهناك يف احلمـام اعتدى جنسيا عليه ،مث
قتله.
وكانت بداية اخلرب حني تلقي شرطة ديب بالغا يفيد بأنه الحظ آثار
دماء عند باب محام إحدى دور العبادة ،و فوجئوا بوجود جثة طفل بدون
مالبس ( .الوسط/عدد / 2653تاريخ 2009/12/11م ).
و القصة و بقية تفاصيلها مأساوية  ،أعان اهلل العائلة على هذا البالء و
أحسن هلم العزاء ،و انتقم هلم ممن ظلمهم و من أعانه بظلمه ،و هي
شاهد حي على أن احلكم يف البحرين جينّس الوحوش البشرية و يضعها يف
املواقع األمنية و العسكرية  ،و مثل هذه الوحوش و هذه القساوة املتناهية
و االحنطاط يتعاملون مع شعب البحرين.
و إن كانت نصيحة نسديها هنا فهي بضرورة احلذر من هذه الذئاب
البشرية و ضرورة االنتباه و اليقضة ألهل البحرين و سكاهنا عامة و خاصة
أهايل احملرق و الرفاع من خروج أطفاهلم يف األعياد طلبا ل ـ (العيدية).
و هذا العمل و هو طلب املال يف أيام األعياد من األغراب إن كان على
مستوى الظاهرة يف بعض املناطق أو أقل أو على مستوى أفراد أو خمتصة
باألجانب يشكل ظاهرة سلبية من الناحية الرتبوية و األخالقية و هلا
مردودات على املستوى الفردي و اجلماعي و خري للمجتمع أن يوقفها ،
و امنا هي مجيلة و تدخل السعادة و السرور بني األهايل و األقارب ال يف
290

الشوارع و الطرقات و ال الطلب من الغرباء و بذل االحلاح و االصرار  ،و
أما صلة الرحم فهي واجبة و هلا آثار يف الدنيا و الثواب يف اآلخرة.
حبرينية «حامل» تتعرض حملاولة قتل :
ذكرت سيدة حبرينية  ،حامل يف شهرها الثامن ،إهنا تعرضت يوم
 2006/4/11إىل حماولة قتل من قبل شخص من أصل عريب يف منطقة
إسكان قوة الدفاع يف منطقة الرفاع بعد أن حاول املعتدي دهس املواطنة
بسيارته ،وإثر ذلك مت نقلها إىل املستشفى العسكري ،وما زالت ترقد هناك
حىت يوم نشر اخلرب يف .2006/4/13
اعرتض اجملنس سيارة البحرينية و اختها ،و قام بعمل بعض احلركات ،و
تبع سيارهتن ،و شتمهن و تلفظ بألفاظ غري الئقة ،و قالت ( :كما حاول
دهسي بعد أن اصطدم برجلي ،باإلضافة إىل سحيب من حقيبيت اليت
كانت على كتفي بأن أمسك يب وسحبها وهو يقود سيارته ما أدى إىل
سقوطي على األرض وتدحرجي وإصابيت يف رجلى)  ،و عند خروج
األهايل فر هاربا ،و حينما كانت باملستشفى تفاجأت بتهجم املعتدي
على منزهلم مرة أخرى مبعية  4أشخاص ملثمني كانوا حيملون قضيبا من
احلديد وسالحا أبيض «سكاكني» ويهددون ابنها الذي كان يف املنزل
لوحده( .صحيفة الوسط .)2006/4/13
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اختطاف و انتهاك أعراض :
قصة هزت البحرين  ،و نقلتها أحدى صحفها و تكتمت األخريات ،و
وقعت يف منطقة الرفاع اليت هي مركز سكن قبيلة آل خليفة ،و على بعد
خطوات من بيت الضحية ،ويف أحدى ساعات النهار و ليس الليل،
جمرموها جمنسون  ،سوداين و ميانيان و آخر جمنس مل تذكر جنسيته
األصلية ،أخذوا طفال حبرينيا عمره  16سنة من بلدة الرفاع ،بعد أن
عملوا له كمينا  ،وأدخلوه السيارة عنوة  ،و اختطفوه إىل منطقة احلنينية،
قدموا له مخرا و خمدرات فرفض تناوهلا ،و تناوبوا عليه بفعل الفاحشة و
االعتداء اجلنسي ،و رموه قرب حديقة.
قال صهر عائلة الضحية أ ّن السوداين اجملنس عليه سبع قضايا و لكن
أباه العامل يف القضاء العسكري ينفذ به كل مرة ،و يف املرة األخرية
اعتدى على ابن جار الصهر  ،و هو مصري  ،طفل  ،وخرج بعدها
بأشهر لريتكب جرميته جمدداً يف هذه الضحية(.جريدة
الوقت/عدد/1010تاريخ .) 2008 /11/26
و مل ينته فسقهم و عهرهم و قباحتهم بدخوهلم السجن  ،فهذه
اجملموعة اعتدت و هي سجينة على عرض شاب داخل السجن (.جريدة
الدار الكويتية .)2009/9/13/و ذكرت الوسط أ ّن اجملرمني اعتدوا على
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جمنس ميين يف السجن و عدد آخر من املوقوفني يف السجن (.الوسط
/تاريخ .)2009/9/6
و هذه املنطقة متقدمة يف منوذج اجملتمع البحريين اجلديد بعد التجنيس ،
ليبدو ما حدث هو النتيجة الطبيعية املتوقعة كما قالوا و صدقوا ،
فالبحرينيون أصبحوا أقلية فيها ،و منازهلم مطوقة مبنازل اجملنسني ! و قالوا
أهنم أصبحوا ال جيرؤون على اخلروج من منازهلم كما ال جيرؤون على إرسال
أبنائهم خلارج البيت و إن كانوا صبية صغار.
هذه احلادثة و أمثاهلا اليت كثرت بعد التجنيس أمنا حترك شعور و ضمائر
البحرينيني الطيبني شيعة و سنة  ،و أصحاب الضمائر لكنها ليست هلا
قدرة خارقة و ال سحرية يف حتريك الضمائر اجملرمة امليتة ،فمن قام
بالتجنيس و خطط له و من أيده و بايعه و دعمه أكرب من أن يتحرك
ضمريه النتهاك عرض أو ألمل أم أو حلرقة قلب أب ،فهو يكابر حىت يقع
على منخريه مستغيثا فال يغاث.
و إ ّن من التناقض أ ّن ممثل هذه املنطقة املنتهكة عرضها و املغتصب ابنها
يف اجلمعية الوطنية أو الربملان تزويرا أو حقيقة هو أحد املتواطئني يف قضية
فأي ضمري
التجنيس ،و الهثا يف تأييده له سوى محلت عليه أو تركتهّ ،
بعد هذا ينبض و أي شعور يتحرك  ،و قد منا باحلرام حلمه .
إ ّن اختيار أمثال هؤالء ممثلني أو قبول متثيله تزويرا يعطيه مؤشرا معاكسا
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باجتاه احلقوق الشعبية ملنطقته و بلده ،و جيعله يتمادى يف ظلمه على
حساب اجملتمع  ،و السكوت على ذلك جرمية تؤدي لوازمها إىل طأطأة
الرؤوس و الذل و اهلوان و القادم أعظم.
و ليست هذه أول عملية خطف و انتهاك و قطعا لن تكون األخرية
فقد ذكر البحرينيون أ ّن حوادث اخلطف كثرت يف البحرين  ،و منها يف
هذه السنوات القريبة حادث اختطاف طفلة معاقة عمرها سبع سنوات يف
مدينة الدراز حيث اختطفها متجنس يعمل عسكري يف وزارة الدفاع و
حترش هبا مث أرجعها  ،و اختطاف صيب يف اخلامسة عشرة من العمر من
نفس منطقة الرفاع ،على يد ثالثة من اآلسيويني ،مث استطاع اهلروب منهم
يف املنامة اليت تبعد عن الرفاع بعدة كيلومرتات بفضل ازدحام السيارات يف
شوراع املنامة العاصمة.
اقتحام و تعدي :
اقتحم شرطي جمنس من اصل باكستاين أحد املنازل يف املنطقة الوسطى
ليغتصب اخلادمة اآلسيوية فتصدى له أهل املنزل وأوسعوه وزميالً له ضرباً
شديداً فما كان منه إال أن استنجد بأصحابه وهم مبالبسهم الرمسية  ،و
وصلت أعداد من سيارات الشرطة لنجدته (.ملتقى البحرين
. )2006/11/30
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عصابات جمنسة :
و يتصرف جمنسون و مستوطنون كعصابات و مافيات مطمئنة بأ ّن
احلكم معهم و جرائمهم لديه مسموحة  ،و أمنا هو يبحث عن مواطنني
شرفاء ليلبسهم هتم واهية و كاذبة ،فمن املواجهات و االشتباكات اليت
جرت بني اجملنسني و املواطنني ما ذكرته الصحافة يف تاريخ
 2008/1/22يف منطقة «فريج الكازينو» حيث هاجم جمنسون
مواطنني باحلديد يف احملرق ،على خلفية االعتداء على مواطن حبريين
بالضرب املربح على يد جمموعة من جمنسني من أصول عربية ،واستخدم
اجملنسون البالغ عددهم حنو  30شخصاً أسياخ احلديد والقطع اخلشبية
للنيل من املواطنني.
و ذكرت الصحافة تفاصيل الواقعة ،و هو أ ّن أحد املواطنني البحرينيني
يف العقد الرابع من عمره كان يتعرض على الدوام لالستهزاء من قبل
جمموعة من اجملنسني الشباب ذوي األصول العربية ،وقد حتدث معهم
املواطن طالباً منهم التوقف عن مضايقته ،إال أهنم قابلوه بالرفض والتهديد
ما دفعه إىل تقدمي بالغ ضدهم لدى الشرطة ،وهنا بدأوا يف الكيد له
انتقاما  ،و على رغم أن الشرطة مل تتخذ معهم أي إجراء إال أهنم كادوا له
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وهامجوه مساء  ، 2008/1/20بعصابة من اجملنسني  ،و قد تصدى هلم
شباب حبرينيون من أهايل املنطقة طالبني منهم أال يتعرضوا للرجل و أنّه مل
يتسبب هلم بأي ضرر و هو صاحب عائلة  ،إال أهنم قابلوا الوضع
باستهزاء .
و نقل شاهد أن عدداً من املواطنني من فريج الكازينو و عراد تعرضوا
لالعتداء من قبل عدد كبري من اجملنسني من أصول عربية لوجودهم يف
الشارع  ،و خرج الوضع عن السيطرة مع وجود رجال األمن نظراً إىل العدد
الكبري من املشتبكني من الطرفني.
و على رغم من هتدئة الوضع ،فإن الشباب اجملنسني تعرفوا على أحد
األشخاص من الذين كانوا مينعوهنم من التعرض للمواطن وحددوا منزله
وذهبوا إليه واستدرجوه إىل موقع مث اهنالوا عليه بالضرب كوهنم جمهزين
باألخشاب و أسياخ احلديد حيث وقع االشتباك الذي جلب عدداً من
الشباب البحرينيني للدفاع عن جارهم و قد أدى إىل وقوع عدد من
اجلرحى نقل بعضهم إىل مركز احملرق الصحي(.الوسط/عدد ،1964تاريخ
 .) 2008/ 1/22و وصلت هذه القضية إىل الشرطة و غالبية الشرطة
يف البحرين مرتزقة أجانب  ،و إىل احملاكم حيث صدرت أحكام خمففة .
و مت مكافئة اجملنسني املعتدين من السلطة عوضا عما قدموه من
(خدمات جليلة) للنظام بضرب أبناء الشعب و حتقريهم  ،فهم يستحقون
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اجلنسية جبدارة  ،و مينحون البيوت اإلسكانية مكافئة هلم ،و هذه بعض
الوثائق من وزارة اإلسكان يف توزيع وحدات سكنية عنونتها مصادر حبرينية
معارضة بأ ّهنا مكافئة للمعتدين اجملنسني .و هي موقعة من اجملنس ماهر
حممود العنيس مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية يف وزارة االسكان حاليا و
كان كذلك بالوكالة حني التوقيع.
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هتريب سيارات و قروض بنوك :
و أنزلت صحافة النظام خرب عن عصابة استطاعت إخراج  9سيارات
نوع مهر و لكزس و غريمها  ،موديل  2007من البالد وبيعها بطرق غري
قانونية  ،و أن مقدار املبلغ املستحق للبنوك أكثر من  200ألف دينار (
أكثر من  530ألف دوالر أمريكي)  ،و قالت يف حينه أ ّن التحقيق ما
زال جاريا للكشف عن باقي املتهمني وعدد السيارات اليت خرجت من
البالد ،علماً أن التحقيق جار أيضا يف قضايا مشاهبة ،و كانت النيابة قد
تلقت بالغا من أحد البنوك العاملة يف البحرين مفاده حصول  9أشخاص
على قروض متويلية لشراء سيارات ،وبعد حصوهلم على املوافقة الرمسية
استلموا السيارات وأبقوها فرتة يف البالد مث استعانوا بأشخاص خمولني
اخلروج من البالد لتهريبها .
و بعد التحريات اتضح أن الكشوفات املقدمة للبنك مزورة ،وباستدعاء
تبني أ ّهنم من جنسية عربية قاموا
املتهمني الذين مت تقدمي الطلبات بأمسائهم ّ
باستغالل ظروف املتهمني الستة وحاجتهم إىل املال بعد أن استطاعوا
إغوائهم به شريطة استخراج سجالت جتارية بأمسائهم مقابل مبالغ بسيطة
ترتاوح بني  100و 200دينار(.جريدة الوطن الرمسية البحرينية،
.)2007/4
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سرقات و هروب من البلد :
أعداد من اجملنسني يقومون باجلرمية و يهربون  ،بعضهم إىل بلداهنم
األصل  ،و هذه اجلرائم كثرت حىت ذكر مصدر حبريين أ ّن أعدادا من
اجملنسني يقومون بشراء سيارات فخمة تصل قيمتها إىل  12000دينار
حبريين ( 31,847دوالر تقريبا) مثل اجليب والكلوزر و الباجريو وغريها
عن طريق البنوك ،و ال يدفعون أقساطها للبنك  ،و حني البحث عنهم
بعد أشهر ال جيدوهنم ألهنم هربوا من البحرين عرب اجلسر للخارج ،و نقل
أ ّن عددا من البنوك وقعت ضحية يف هذه السرقة ،كما أن بعض اجملنسني
قاموا باقرتاض أموال هائلة لبناء البيوت مث فروا إىل بلداهنم األصلية ،و هذا
ما يفسر العدد الكبري للمطلوبني للبحرين عن طريق شرطة االنرتبول ،و
بعض هؤالء الفارين بأموال البنوك حديثي عهد بالبحرين  ،توظفوا ،
جتنسوا  ،سرقوا  ،مث هربوا  ،و قد يكون هذا كان ختطيط بعضهم قبل اجملئ
من بلداهنم حيث رغّبهم أقارهبم و معارفهم بالفوضى و الفساد اإلداري يف
البلد.
و كتب أحد الصحفيني اجملنسني و امللمعني لصورة النظام البحريين يف
موقع إيالف السعودي يف  2007/4/30أ ّن احلكم البحريين استطاع
اسرتداد  86مطلوبا للعدالة و أوقف البحث عن  459مطلوبا لالنرتبول،
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عرب شرطة االنرتبول التابعة لإلدارة العامة للمباحث واألدلة اجلنائية خالل
العام  ، 2006وكشف التقرير أ ّن عدد األشخاص املطلوبني للسلطات
البحرينية والذين مت التعميم عنهم على مستوى (الوطن العريب) بوساطة
املكتب العريب للشرطة اجلنائية وشعب االتصال و ال يزالون مطلوبني هم
متهما ينتمون إىل دول عربية وأجنبية وآسيوية ،فيما أوقفت البحرين
ً 19
البحث عن  459مطلوبًا بأمر من املكتب العريب للشرطة اجلنائية وشعب
االتصال ،و هذا يعين ارتفاع هائل على مستوى اجلرمية و هو يشكل متهم
هارب مطلوب لالنرتبول لكل ألفني مقيم على أرض البحرين.
و نسب إىل تقرير أمين أ ّن املطلوبني الذين مت استالمهم من جنسيات
خمتلفة منهم اخلليجيني و منهم البحرينيني  ،و بتهم متعددة تراوحت التهم
بني إصدار شيكات من دون رصيد  ،و التزوير  ،و النصب  ،و تزوير
بطاقات ائتمان  ،و استعمال توقيع إلكرتوين  ،و السرقة باإلكراه  ،و
الشروع يف السرقة باإلكراه ،واالغتصاب  ،و ترويج دوالرات مزيّفة  ،و
حترير عقود اتفاق للقيام بأعمال املضاربة يف املسامهة ،مشريا إىل أ ّن
االنرتبول متكن من اسرتداد متهم بالتورط يف قضية نصب و احتيال تعرض
هلا أحد البنوك منذ ثالث سنوات.
و ذكر ا ّن التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية يف جملتها (أمن) أن إحدى
تلك القضايا متثلت يف إصدار شيك من دون رصيد ،ومن بني القضايا
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ممارسة السحر والشعوذة والنصب و االحتيال اليت تورط فيها أفارقة ،ويف
املقابل قام اإلنرتبول بإعادة  10مطلوبني إىل دول جملس التعاون متهمني
يف إصدار شيكات من دون رصيد وسرقات وتزييف بطاقات الصرافة اآللية
والتزوير و االحتيال والقتل وارتكاب حادث مروري أدى إىل الوفاة.
و املقارنة هنا كاشفة عن حجم اجلرمية و أثر التجنيس فيها يف هذا البلد
الصغري فدول جملس اخلليج جمتمعة و سكاهنا  20مليون تقريبا مع
مساحتها الشاسعة تطلب من البحرين  20متهما  ،و البحرين بعدد
سكاهنا و مساحتها الصغريين تطلب  459مطلوبا و متهما !!!.
و من بني قضايا السرقة و اهلروب ما نقلته الصحافة عن هروب مصفي
قضائي بنصف مليون دينار.
حيث ذكرت الصحافة البحرينية أ ّن مزدوج اجلنسية يعمل مصفي قضائي
استغل انتدابه من قبل إحدى احملاكم لتصفية الرتكة فاستوىل على تركة
رجح أصحاب الرتكة أن يكون
ورثة تبلغ حنو نصف مليون دينار  ،و ّ
هروبه خارج البحرين عن طريق استخدامه جواز موطنه األصلي بعد أن
أصدرت النيابة العامة قرارا مبنعه من السفر جبوازه البحريين من دون علمها
بازدواج اجلنسية.
قال متحدث إن هروب املعين جاء بعد أن أصدرت حمكمة التمييز
حكما مؤيدا حلكم سابق أصدرته حمكمة االستئناف العليا يقضي بعزله
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كمصف قضائي وإلزامه بأن يرجع للورثة املبالغ املستوىل عليها ،إضافة إىل
إحالة النيابة العامة البالغ املقدم من العائلة إىل احملكمة اجلزائية.
و ميلك أصحاب الشأن مستندات تثبت تورط أشخاص ذوي مناصب
ميلكون سلطة اختاذ القرار من ضمنها توقيعات على طلب بيع عقارات
مببالغ أقل من قيمتها يف السوق  ،فضال عن املوافقة على طلبات أخرى
تسببت فيما حدث.
وكانت العائلة أقامت دعواها أمام احملكمة االبتدائية ،وطالبت فيها
احلكم بعزل املصفي القضائي وتعيني مصف آخر بدال منه الستيالئه على
ورثهم وعدم تقدميه منذ تعيينه يف  2000/1/19أي تقرير ،كما باع
بعض عقارات الرتكة بثمن خبس من دون األخذ باعرتاضهم واستوىل على
أمثاهنا لصاحله ،متعلال بسداد ديون على الرتكة سبق أن سددت قبل
تعيينه.
و قال أحد أفراد العائلة إن أصحاب الرتكة سبق أن أوضحوا حملكمة
االستئناف التجاوزات القانونية للمصفي  ،و أضافوا أن قرار حمكمة أوىل
درجة بتعيينه جاء خمالفا لرغبتها و باع عقارات الرتكة بأسعار خبسة ال
تتناسب مع القيمة احلقيقية ،واختلق ديونا للرتكة غري موجودة ومبالغ
جمهولة املصدر  ،و مل يودع املبالغ اليت كان يتسلمها ومن ضمنها عقار يف
املاحوز وآخر يف القفول ،وقام بسحب وقبض مبالغ من دون سندات
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تثبت ذلك.
و قالت وارثة  :إن التجاوزات القانونية حدثت بعلم من قاض انتدب
املصفي القضائي على رغم عدم موافقة أصحاب الرتكة على قرار انتدابه
ليباشر أعمال التصفية ،وال نثق بذمته املالية كون عائلة أخرى تسلم تركتها
كمصف واستوىل عليها.
و أضافت أن أصحاب القضية طلبوا من حمكمة االستئناف بعد تقدمي
مجيع املستندات اليت تبني سرقة الرتكة إبطال مجيع اإلجراءات اليت قام هبا
املصفي ،كما قدموا ما يثبت رمسيا من املصارف أن الديون املطالبني هبا
ضمنوا دعواهم احلكم الصادر
أقل بكثري من املبالغ اليت ادعاها املصفي و ّ
عن احملكمة الكربى والقاضي برفض الدعوى اليت تقدموا هبا ،مطالبني بعزل
املصفي خشية ضياع الرتكة .
و أقرت حمكمة االستئناف يف حكمها بعد تقدمي العائلة مستندات تبني
قيمة الديون احلقيقية و اعرتفت أن املصفي بالغ يف ديون الرتكة بشكل
خمالف للحقيقة والواقع ،كما ثبت يف تقرير فرز األمالك التابعة لوزارة
العدل والذي تطمئن إليه احملكمة وتأخذ به أنه تالعب بقيمة العقارات
فباعها بأقل من أمثاهنا ،و بعدة جتاوزات ذكرت بتفاصيلها يف احملكمة  ،و
ذكرت بعضها الصحافة(.الوسط  ،تاريخ.)2005/4/8
و هذا يكشف عن إدارة فاسدة للبلد بدءً من احلاكم اجملنس و مرورا
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بالقضاء غري املستقل ،و كل ذلك حيصل دون حساب و عقاب
للمتورطني و املفسدين  ،فإىل أين يذهب املواطن ؟ و إىل من يشتكي ؟
إدخال  10ماليني دينار مزورة :
جرت حماكمة حبريين متجنس حديثا من أصل عريب إلدخال  10ماليني
دينار ( 26.5مليون دوالر تقريبا) مزورة إىل البحرين يف شهر 2005/1
 ،بعد أن قام برشوة أحد املواطنني البحرينيني مببلغ  30ألف
دينار( 79,568دوالر تقريبا) ملساعدته على ذلك(.الوسط/العدد/858
تاريخ.)2005/1/11
اعتداءات جمنسني على حبرينيني و اشتباكات :
 10جرحى حبرينيني : 2005/4/19
حتولت حماولة شابني حبرينيني للفت انتباه شاب عريب آخر أثناء عبوره
الشارع إىل مشاجرة بينهم مساء  2005/4/19يف منطقة دار كليب
قرب مدينة محد  ،الدوار  ، 22وتبعتها مشادات كالمية نتجت عن عراك
كبري بني سكان املنطقة من الوافدين العرب وأهايل الشابني البحرينيني
حيث اضطرت األجهزة األمنية إىل التدخل وفك العراك ولكن املتورطني
فيها الذوا بالفرار بعد أن أدت إىل وقوع إصابات وكسور متفرقة لعشرة
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شبان حبرينيني فيما مل يتعرض أي من الوافدين العرب إىل أي إصابات
تذكر.
و ذكرت الصحيفة أن البدء كانت مشادة كالمية بني حبرينيني اثنني و
ضرب العريب ،و جتمع كبري أمام منزل أحد
وافد عريب ،مث مشاجرة ! مث ُ
الشابني البحرينيني من األجانب  ،حتولت إىل عراك كبري تعرض فيها 10
شبان من البحرينيني من أهايل املنطقة إىل ضرب مربح وأدى إىل إصابة
ثالثة منهم بإصابات وكسور بليغة نقلوا على إثرها إىل جممع السلمانية
الطيب( .أخبار اخلليج .)2005-4-21
الضحية أسرة حبرينية  ،جد علي : 2009/10/18
تعرضت أسرة حبرينية مكونة من ثالثة أشقاء وشقيقتهم البالغة من العمر
 15عاما للضرب املربح يف منطقة جدعلي مساء  2009/10/18من
قبل جمنسني  ،أب وابنه من أصول عربية على أثر خالف بسيط بني أحد
األشقاء البحرينيني و( ابن اجلاين ) اجملنس ،و استخدم األخري احلزام
احلديدي للدراجة اهلوائية وضربه على مجيع أحناء جسد املواطن ،مسببا له
إصابات عديدة  ،كما استعان مبجموعة من أبناء بلده الذين قاموا بضرب
العائلة البحرينية  ،و األدهى من ذلك متزيق مالبس شقيقتهم وتركها
باملالبس الداخلية فقط.
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و قام األب بضرب الشقيق األكرب وحماولة إلقائه من فوق سطح العمارة
لوال تدخل بعض املارة  ،و قد سبب له االعتداء مزيدا من األمل كونه يعاين
من كسور يف جسمه بسبب حادث سابق مسببا له كسرا يف يده مرة
أخرى عالوة على زيادة املضاعفات اليت يعاين منها باألصل.
و قالت األم أهنا اضطرت لتقدمي شكوى يف مركز الشرطة يف مدينة
عيسى ضد األب وابنه  ،و لكن مل تسجل هلا أية شكوى رغم تعرض
أوالدها كلهم لإلهانة والضرب املربح ومتزيق مالبس ابنتها أمام مرأى
الناس.
و إ ّن األب (اجملنس) جلأ لتقدمي شكوى ضد األسرة البحرينية متهما
إياها بالتعدي عليهم حيث استخدم عالقاته لتسجيل حمضر بسبب معرفة
أفراد الشرطة ،لكنها عندما ذهبت إىل الشرطة مل تسجل شكواها بل
فوجئت باالستدعاء يف الصباح الباكر معلقا على باب شقتها بطلب
حضور أبنائها إىل املركز( .أخبار اخلليج/عدد  /11532تاريخ19
.)2009/10/
الرفاع الشرقي: 2009/8/1
تعرض املواطن حسن أمان  23،عاما  ،إىل االعتداء بالضرب املربح
و ّ
من قبل جمنسني من أصول عربية بالقرب من منطقة سكنه بالرفاع الشرقي
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 ،و مت االعتداء على املواطن البحريين ضربا باأليدي و رشقا باحلصى ،كما
مت هتديده بسكني ،وذكر املواطن أنه بعد ذلك اتصل اجلناة بعدد من
اتصل هو بعدد من أصدقائه
أصدقائهم لكي يشاركوهم يف ضربه ،بينما ّ
الذين هلم معرفة بعوائل اجلناة وذهبوا لكي يتفامهوا معهم بشأن سبب
قيامهم هبذا التصرف ،إال أهنم فوجئوا بوجود حنو  15شخصا هناك،
حيث قاموا باالعتداء على اجملين عليه بالضرب املربح وتعدى األمر ليتم
استخدام السالح األبيض مما أدى إىل إصابته بعدة جروح يف أحناء متفرقة
جبسمه ،األمر الذي أوصله إىل حد اإلغماء ،و بعد ذلك قام صديقه
بنقله للمستشفى العسكري .و ذكر أخ الضحية أنه قام مبراجعة مركز
الشرطة ملدة يومني متتاليني من دون أن يلقى جتاوبا يناسب حجم الضرر
النفسي واجلسدي الذي حلق بأخيه وأسرته  ،و مل تتحرك الشرطة للقبض
على اجلناة مع أهنم استخدموا السالح األبيض ،و كانت الشرطة متاطل
مع وجود معلومات كافية عن اجلناة  ،و ذكر أ ّن بعض أهايل اجلناة ضباطا
يف مركز الشرطة(.جريدة الوسط /العدد/2523تاريخ.)2009/8/3
الرفاع الغريب : 2009/8/1
و من أكثر احلوادث شدة ما حصل يف منطقة الرفاع الغريب ،فقد اعتدى
جمنسون ستة من أصول عربية مساء  2009/8/1على املواطن البحريين
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عبد اهلل مهنا عبد اهلل ،نتج عن االعتداء تعرض اجملين عليه إىل كسر يف
اجلمجمة استدعى ختييط الرأس ،كما أن إصابة الرأس أثرت على األذن
اليسرى ،ويعاين اجملين عليه آالما منها أدت إىل فقدانه السمع بواسطتها،
باإلضافة إىل رضوض يف الكتف وانتفاخ يف العني وهي أماكن توجيه
الضربات إليه.
و ذكروا يف القضية أن ابن اجملين عليه و يبلغ  9أعوام كان يلعب يف
حديقة الرفاع الغريب ،وتفاجأ بقيام  3شبان بأعمار  16إىل  17سنة ،
من أصول عربية باالعتداء عليه ،فلجأ يبكي ويشتكي إىل والده ،فخرج
األخري الستطالع األمر وسبب ضرب ابنه ،فما كان من الثالثة إال أن
اتصلوا ببقية أعواهنم الذين قدموا ،وكونوا جمموعة تتكون من  6أشخاص،
تعاونوا وتناوبوا باالعتداء على املواطن البحريين ،إذ قام أحدهم بضربه على
رأسه بواسطة لوح خشيب ،واآلخر كان شاهرا يف يده سالحا أبيض و هو
سكني  ،فيما عمد أحدهم إىل توجيه لكمة له على إحدى عينيه،
وآخرون وجهوا ضرباهتم يف أماكن خمتلفة ،إىل أن فقد املواطن وعيه وهوى
على األرض ،فتداركت زوجته األمر واتصلت مبركز شرطة الرفاع ،الذين
حضروا إىل مسرح اجلرمية ،واتصلوا بسيارة اإلسعاف ،فتم نقل اجملين عليه
إىل مستشفى قوة دفاع البحرين لتلقي العالج(.جريدة الوسط/
العدد/2523تاريخ.)2009/8/3
312

نزيف باملخ وكسور باجلمجمة :
كان نصيب البحريين املضروب من اجملنسني يوم  2008/10/15يف
بلدة الرفاع الشرقي و عمره  47سنة من أسهم التجنيس كسور يف
اجلمجمة ونزيف داخلي يف املخ  ،و خضوع لعملية جراحية لوقف النزيف
و يومني يف العناية القصوى ،و دفع فواتري التطبيب يف مستشفى خاص ،
كما كان من نصيب اجملنسني إطالق سراحهم باستثناء أحدهم أل ّن النيابة
عللت أ ّن االعتداء مل يسبب عاهة مستدمية وهو ما أثار حفيظة
العائلة!!!( صحيفة الوسط 2008/10/22 ،م) .كأّمنا النيابة تنتظر قتل
املواطنني حىت تتحفظ على اجملنسني املعتدين.
معركة دامية يف منطقة قاليل :
وقعت معركة دامية بني متجنسني سوريني و أهايل منطقة قاليل خلفت
جرحى و دمار جزئي بسيارات و منزل  ،و حماصرة بيت متجنس  ،و
قامت السلطة حبماية املتجنس من األهايل و نقلته من منطقة قاليل إىل
مكان آخر( .صحيفة الوسط.)2004/9/17
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الضحية موظف حبريين :
قام أحد اجملنسني السوريني يوم  2004/2/7باإلعتداء على موظف
يعمل يف وزارة الكهرباء  ،قسم خدمات الزبائن مبدينة عيسى وهو السيد
حيدر بضربه بالنعال بعدما هتجم بالقذف والشتيمة على عقائد املوظفني ،
واصفا إياهم بالروافض الكفرة وغريها من اإلهتامات السخيفية وذلك أثناء
تأدية املوظف عمله  ،يف متام الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مرأى و
مسمع من مجيع احلاضرين  ،و قد أدى اإلعتداء على املوظف إىل أضرار
بالغة يف أنفه ونزيف من الدماء نقل على إثرها السيد حيدر إىل املستشفى
على الفور إلسعافه.
مدينة محد مرتع اجملنسني :
ضرب الرأس باملطرقة :
دارت يف مدينة محد معركة دامية بني جمنسني من أصول سورية و
حبرينيني يوم 2008/12/9م  ،جرح فيها أربعة حبرينيني أحدهم يف حالة
خطرة  ،و غطت الدماء الطريق بعد ان استخدمت ألواح اخلشب الكبرية
من قبل اجملنسني الذين فاق عددهم الثالثني فردا وأكثر من عشر نساء.
الضحية الكربى كان املواطن عيسى اجليب  45 ،سنة ،من سكنة مدينة
محد حيث أصيب بإصابات بليغة و نقل إىل غرفة اإلنعاش باملستشفى ،
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و بتصرحيه كانت حماولة لقتله ،و ثالثة شبان حبرينيني تلقوا العالج يف
قسم الطوارئ .
بلغ عدد األسر البحرينية اليت تعرض بعض أبنائها من هذا االعتداء أربع
أسر ،و عدد املصابني البحرينيني يف االعتداء مخسة أشخاص.
و غطت اجلروح جسم الضحية اجليب حيث احتشد عليه اجملنسون و
أكثرهم يعمل يف وزارة الداخلية ،و تعرض لكسر يف اجلمجمة ،حيث
ضرب باملطرقة على رأسه  ،و وثّقت احلادثة بالصور ،و أحدثت تظاهرات
ضد اجملنسني من قبل السنة و الشيعة مما أحدث فزعا للنظام و عمالئه
الذي يعمل ليال هنارا يف تفتيت اللحمة الوطنية بالتفرقة الطائفية .و
املؤسف املخزي أن جهات متثل أدوات رمسية عرضت رشاوى على عائلة
اجليب مقابل سكوهتا و كتمان شواهدها  ،و أفرزت احلادثة عن املستوى
االحنطاطي لبعض نواب التزوير يف حتوهلما إىل أدوات رخيصة للسلطة
التنفيذية( .صحافة ،الوسط  ،الوقت ،منتديات حبرينية).
مدينة محد ، 2005/12/13 ،دوار : 17
قامت جمموعة من اجملنسني باالعتداء على مواطن يف دوار  17من
مدينة محد  ,بعد أن حدثت مشاجرة بينهم وبينه ,وجمموعة اجملنسني
هؤالء يسكنون يف بيت واحد وهم عائالت عدة  ،و يعملون يف وزاريت
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الداخلية والدفاع  ،و كان املواطن وحيدا حني االعتداء عليه ،و غادر
اجملنسون بيتهم بعد االعتداء و أطفؤوا األنوار و أغلقوا األبواب و لعلهم
ذهبوا إىل مستوطنة أخرى جيددون االقتتال  ،أما املواطن املسكني فقد
أصيب بنزيف يف األنف و رضوض و كدمات يف الوجه ،و إىل اهلل
املشتكى.
عصابة مدينة محد :
قامت عصابة تسكن يف مدينة محد و تتكون من  6أشقاء جمنسني من
أصول عربية و تسبب الرعب واخلوف ألهايل املنطقة ،و ضحاياها من
البحرينيني  ،يوم  2005/12/27باالعتداء على حبريين فقد فيها بصره
يف عينه اليمىن ،نتيجة لكمة وجهت إليه ،و أصيب برضوض يف أحناء شىت
من جسمه وكسر يف أحد أسنانه األمامية.
و ذلك يف ظل استياء األهايل من التباطؤ من قبل مركز شرطة مدينة
محد يف أخذ اإلجراءات الضرورية الالزمة ضد أفراد تلك العصابة لتأمني
األمن واالستقرار ألهايل املنطقة بعد تكرر االعتداءات من قبلهم ،مشريين
إىل أن مثة «تواطؤاً ظاهراً بني رجال الشرطة وأفراد العصابة» حبسب
األهايل( .الوسط .)2005/12/28
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الضحية أربعة شبان  ،دوار : 20
تعرض أربعة شبان لضرب واعتداء مربح ،كما تعرضت سيارة خاصة
مبواطن ثالث إىل اإلتالف والتكسري ،وذلك يف دوار  20مبنطقة مدينة
محد ،على أيدي جمموعة من اجملنسني ذات األصول العربية بعد اعرتاض
طريقهم يف الوقت الذي كان الشبان األربعة متوجهني للمدرسة لتسلم
جدول االمتحان ألحد أصدقائهم.
و قال أحد الضحايا البحرينيني أ ّن جمموعة أخرى من اجملنسني من كبار
العمر يفوقون  25عاما كانوا حيملون أنابيب املياه و حجارة قاموا بضربنا
ضرب مربح ،و أ ّن عدد من اجملنسني ركبوا على السيارة اليت كنا نستقلها
وكسروا الزجاجة األمامية(.صحيفة الوسط ،تاريخ .)2008/1/1
جرائم سطو مسلح :
سطو جمنس مسلح على بنك :
سطى جمنس على بنك يف منطقة الرفاع يوم  2004/10/7و شاهد
بعض املواطنني احلدث  ،قال شهود عيان أن اجملنس حاول سرقة البنك ،و
نقل عن مواطنني أن السارق يعمل يف الشرطة  ،و أنه أطلق  4رصاصات
على احلارس (رجل األمن)  ،و عندما حاول الفرار جاءت سيارة مدنية
من األهايل و أصدمته لكي حتاول االمساك به.
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و ذكرت صحيفة الوسط بتاريخ  2004/10/7أ ّن هذه رابع عملية
سطو مسلح على املصارف يف أقل من عام  ،و أ ّن اجلاين تنكر بزي امرأة،
و كان يرتدي عباءة وبرقعا و حيمل مسدسا حيتوي على طلقات نارية .
وكان مصرف الشامل الواقع يف الرفاع الشرقي تعرض يف 2004/3/23
إىل عملية سطو مشاهبة ومتكن مسلح من سرقة  10آالف دينار بعد أن
هدد موظفي املصرف مبسدس كان يف يده.
كما تعرض قبله فرع بنك البحرين الوطين يف املنطقة ذاهتا لعملية سطو
فاشلة قبل أقل من شهر من السطو على بنك الشامل.
سطو على سفن صيد األمساك:
قامت جمموعة من امللثمني قدروا بستة يلبس بعضهم اللباس العسكري
وبعضهم زي وزارة الداخلية فيما يلبس اآلخرون اللباس املدين بعملية سطو
مسلح بالعصي والسكاكني على مثان سفن صيد حمملة بالروبيان واالمساك
الطازجة بعد صيدها مباشرة على الساحل مقابل قرية عسكر و ّادعى
القراصنة اجملرمون أهنم من خفر السواحل و ذلك يوم  ، 2004/1/31و
هذه املنطقة يسكنها املرتزقة اجملنسون الذين يعملون يف وزاريت الداخلية و
الدفاع  ،و حيتمل أن يكون هذا السطو بأوامر من أشخاص أو أجهزة
نافذة يف الدولة .
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تزويرات :
تزوير أوراق و تقدمي معلومات كاذبة :
و من اجلرائم اليت مارسها اجملنسون هي تقدميهم معلومات مغلوطة
للحصول على اجلنسية هلم و ألقارهبم ،و منها ما يصل إىل احملاكم  ،و
أعلن يف يوم  2009/1/19عن أحدها  ،باعتبارها قضيه تزوير لشخص
جمنس ميين و هو اجملرم األول ّ ،ادعى إن اثنني ميانية أوالده و مها املتهم
الثالث و الرابع يف القضية خالفا للواقع و حصل على اجلنسية هلما و
استخراج جوازي سفر حبرينيني بناءً على شهاديت ميالد وجوازي سفر
مينيني مزورين.
و متكن أيضا املتهم الثالث من استخراج جوازي سفر حبرينيني لوالديه
بناءً على جواز سفره املزور  ،و تزوج املتهم الثالث مع املتهم الثاين ليمكنه
من احلصول على اجلنسية( .الوسط. )2009/1/20
و هذه التزويرات يف البحرين و اليمن جلوازات السفر و شهادات امليالد
و غريها من األوراق الالزمة و التزوير يف احملررات الرمسية مل تكشفها
سلطات البحرين (املعظمة) و ال سلطات اليمن (السعيد)  ،و أمنا كشفتها
اخلالفات املالية بني األول و الثاين  ،و قد طلب أموال كبرية من املتهم
الثاين فتقدم للمحكمة شاكيا ،و حصل املتهمون الثالث و الرابع على
اجلنسية سنة  2000بينما اشتكى الثاين على األول و فضح املتهمني
319

مجيعا سنة  ، 2009فأين كانت وزارة الداخلة احلمقاء اليت حتصي على
املواطنني الشرفاء أنفاسهم مدة تسع سنوات  ،أم هي شريكة معهم يف
تزويراهتم ،و ملاذا مل تتوقف حني استرياد املتهم الثالث لوالديه عرب والده
املزور املتهم األول الذي أحضره ابتداء  .و لو أ ّن الشاكي وفّر شكواه و
ذهب لوزارة الداخلية مباشرة لسرتوا عليه كما يسرتون و يتسرتون على غريه
 ،و ماذا يهم وزارة الداخلية و وزيرها من كون هؤالء املتهمني بنوه أو غري
بنيه ،و ما يهمهم باختالط األنساب و تداخل األلقاب ،أل ّن املهم األهم
أن تتغري الرتكيبة السكانية و يبيدوا السكان األصليني  ،و هذا التزوير خيدم
خطتهم و هدفهم ،فأي نظام عفن هذا ! و الذي ال حترك هذه التجارة
شعرة يف وجدان أصحابه و ضمائرهم إن كانت حية ؟؟.
األوالد مزورون :
من طرائف املصائب اليت نشرهتا الصحافة الرمسية يف البحرين تقدم جمنس
من أصل ميين بطلب ملنح ابنيه اجلنسية ،فاكتشف من خالل حتليل البصمة
الوراثية  DNAأنه ليس والد هذين الطفلني ،وحتول إىل متهم بالتزوير
يف أوراق رمسية ،وبعد تقدميه كمية كبرية من األوراق واملستندات اليت تؤكد
صحة كالمه و أوراقه و منها شهادة ميالد الطفلني ،و تنازل أمهما املطلقة
منذ مخسة أعوام عن حضانة الطفلني له ،حكمت احملكمة برباءته من هتمة
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التزوير ألن املستندات سليمة ،و اكتشف أن الطفلني اللذين ربامها منذ
سنوات طويلة ليسا ابنيه.
و كان قد ّأدعى أهنما توأم  ،و أهنما من مواليد  ، 1991/5/16بينما
ذكر تقرير الطبيب الشرعي أن عمريهما  16و  14سنة  ،مع اختالف
كبري يف حجم الصبيني و مالحمهما  ( .أخبار اخلليج/عدد
/11526تاريخ .)2009 /10/13
و حنن نذكر هذا ال من باب الشماتة أو التشفي  ،ال و اهلل و ال من
أخالقنا  ،بل ننظر إىل هذا الشخص و غريه كضحايا نفوس بشرية ،
غررهتا أنظمة رجعية قمعية  ،و إليه و ألمثاله مهما تغري لونه و جنسه و
هويته و وظيفته بعني الشفقة و إن كان وحشا لتعذيب املواطنني يف
املعتقالت ،أو لضرهبم بالرصاص احلي و املطاطي يف الشوارع و القرى ،
نأمل منه و من أمثاله أن يراجع وضعه و يهذب نفسه و أهله و لينظر
آلخرته.
مث نقول هل ينهض الوطن هبذا األب الضحية و هذه األم الشقية  ،و
هل هذان ميثالن املواطن البديل الذي يبحث عنه احلكم و يقدم له
االغراءات  ،و يبحث عنه يف األصقاع و البقاع ليشرتيه ؟؟.
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بيع اجلنسية البحرينية املستعملة :
بعض الذين حصلوا على اجلنسية البحرينية الرخيصة باعوها بثمن غال ،
فقد نشرت الصحافة احمللية يف  2009/1/20أ ّن مواطنا حبرينيا من
أصول عربية و هو التعبري املتحفظ عن جمنس من أصول عربية باع جنسيته
البحرينية بـ  2500دينار ( 6630دوالر أمريكي)  ،و هذا هو املثال
البسيط لبيع و شراء اجلنسية  ،لكن املثال األكرب و هو الذي يقوم به
النظام يف بيعها و شرائها و جعلها رخيصة مبتذلة.
لنذكر شيئا ارتكازيا يف عقول البشر ال يشذ عنه إال املصابون يف
عقوهلم ،و الذين يوزعون اجلنسية يف البحرين بعضهم ،و هو أ ّن ما حيصل
عليه املرء بسهولة ي ّقيمه رخيصا مهما كان مثنه  ،و ال يستحق منه
االهتمام و الرعاية الكبريين كالذي حيصله جبهد و زمن و مال ،و هذا
التقييم هو ربح إضايف على رأس املال املادي ،و لذا ستتكرر و تزداد مثل
هذه احلاالت من بيع اجلنسية ،منها ما سيكتشف و يعلن  ،و منها ما
سيكتشف و ال يعلن بل يتم التسرت عليه  ،و منها ما لن يكتشف فال
يتفرع عليه اإلعالن.
لعل قيمة الوطن و البلد و األرض و ما عليها هي  6,630دوالرا
أمريكيا لدى هذا املتاجر باجلنسية  ،و هذا مبلغ زهيد يف أسواق خناسة
اجلنسيات العاملية  ،و لكنه مبلغ مرتفع و مبالغ فيه لدى بائع اجلنسية
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البحرينية األصل و هم املصابون يف قلوهبم و عقوهلم ،و الفرق بني االثنني
أ ّن هذا باع دفرت أمحر صغري احلجم و الوزن  ،و به أوراق فارغة خلتم
دخول و خروج من البلدان اليت يزورها و يسمى جواز سفر ،و به يلصق
اجملنس بالوطن اجلديد لصقا ،و البائع األكرب أمنا يبيع الوطن و كرامته  ،و
األرض و ما عليها  ،و هوية البلد و لوازمها  ،و تركيبتها السكانية و
دميكرافيتها ،و يلعب بأمنها  ،و يتاجر بأعراضها  ،و دمائها  ،و حرمتها،
و كل شئ له قابل للمتاجرة و مباح  ،و قد تشأ األقدار أن يعلن عن
صفقة السمسار الصغري يف اجلرائد و اجملالس و حتل عليه عقوبة احملكمة
املخففة سريعا ،و يفلت من تلك العقوبة اجملرم األكرب و يتوارى خلف
سلطة الظلم  ،و ال ميس بسوء يف صحف و إعالم النظام عاجال  ،لكن
من يعينه يف اآلجل؟.
هتريب البشر :
ذكرت البحرين كأحد الدول املتاجرة بالبشر حيث ينقل إليها الضحايا
للعمل اإلجباري أو االنتهاكات اجلنسية ،واهتمت الواليات املتحدة
حليفتها الصغرية البحرين و دول أخرى باملنطقة من بني أسوأ دول العامل
فيما يتعلق بالتقاعس عن منع بيع البشر يف أسواق الدعارة والنخاسة.
و جعلتها عرضة إىل عقوبات حمتملة منها خسارة مساعدات ،فأصدرت
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البحرين قانونا نظريا مينع املتاجرة  ،و لكن بني القانون و تطبيقه يتالعب
الشيطان بالنظام و جالوزته و املتنفذين فيه ميينا و مشاال  ،فليس يف الدول
القمعية قانون بل القانون هو هوى السلطان و عمالئه و املتاجرين معه ،
إ ّن بيع األعراض و النواميس ال يقوم هبا الفقراء يف البحرين و غريها و أمنا
يقوم هبا يف الغالب عناصر النظام و احملميني منه  ،و يف بعض اجملنسني
مادة مالئمة هلوى النظام.
إننا نتوقع أ ّن املتاجرين بالبشر حمل ترحيب هلذا النظام و قد يوضعون يف
مناصب و وظائف مهمة  ،و هذا من سخرية النظام.
و هنا وقائع كثرية يضيق هبا عنوان الكتاب و مادته  ،و لكننا سنذكر
خربا ىف التجارة العادية للبشر مما نقلته صحيفة األيام احلكومية حول
هتريب البشر إىل البحرين عرب البحر بطريقة غري قانونية باالتفاق مع حبار
خليجي من أصل ميين على هتريبهما للبحرين مبساعدة حبارة (حبرينيني) ،
مبقابل  03ديناراً حبرينياً (  08دوالر أمريكي تقريبا) و مل تكشفهم
السلطات و امنا أخرب أحدهم عن نفسه لدى الشرطة ( .صحيفة األيام
.)2005/3/24
صغر املبلغ املتفق عليه للتهريب للبحرين يعين أ ّن العملية يسرية و ال
حتتاج إىل عناء  ،و قد توحي بأ ّن هذا عمل روتيين متكرر  ،و لكن طريقة
اخلرب توقف املراقب فقد صيغ بطريقة شبه حتريضية و كأنّه يقول يا مينيون
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هذا هو طريق اهلجرة للبحرين بني أيديكم فاسلكوه و ال ترتددوا  ،و ال
ميكن استبعاد أ ّن السلطة ضليعة يف ذلك التهريب و نشره يف الصحافة.
مدارس البحرين حتت اخلطر :
أصبحت بعض مدارس البحرين أشبه بساحات معارك  ،يقوم فيها
اجملنسون و أبناؤهم باالعتداء على الطالب املواطنني و التعرض هلم ،بينما
تصمت بعض املدارس و خترس وزارة التعليم عن تلك االعتداءات و تلتزم
الصمت دون إجراءات  ،و مل يسمع الطلبة عن فصل مشاغب جمنس أو
هتديده بالفصل أو سحب جنسيته.
و بدأت تتحول املدارس اليت يدرس فيها اجملنسون إىل مقرات فساد ،و
مدرسة مدينة محد الثانوية للبنني منوذجا ،يقومون مبمارسة أعمال غري
أخالقية و بعيدة عن اآلداب  ،و بالفسق  ،و التجاهر هبا أمام الطالب و
املعلمني ،إىل التدخني  ،و الشجار و اخلصام و العراك حىت االقتتال
باأليدي و السكاكني و بشكل متكرر ،و التطاول على املعلمني ،و الغش
يف االمتحانات ،و كثرة سرقة األدوات املدرسية و األموال و اهلواتف النقالة
 ،و تزايد احلشيش و املخدرات  ،إىل غريها  ،و حينما تتجرأ املدرسة
بفصل أحدهم لسوء سلوكه يأتيها القرار بإرجاعه ثانية من وزارة التعليم ،
مما جعل بعض أولياء األمور يقومون بنقل أبنائهم من املدرسة إىل أخرى
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أكثر أمنا و انضباطا.
و مل تعهد البحرين قبل التجنيس عراك السكاكني يف مدارسها  ،و ال
الضرب باخلناجر يف شوارعها و أزقتها  ،و أمنا هذه صناعة جديدة يعمل
عليها اجملنسون  ،و هذه أمثلة بسيطة ملا حيدث يف مدارس البحرين.
ثانوية مدينة محد : 2007/3/31
تعرض الطالب علي إبراهيم لضرب بسكني على وجهه خالل عراك
حدث يف مدرسة مدينة محد الثانوية  ،و ذهب املستشفى و لديه تقرير
من جممع السلمانية الطيب بتعرضه لضربات سكني  ،لكن املدرسة نفت و
تسرتت على احلقائق  ،و كأ ّهنا تدافع عن اجملنسني ضد أبناء الوطن  ،مما
أثار استغرابه.
قال إبراهيم أن جمموعة من الطالب ذوي األصول العربية فاق عددهم
 30طالباً جتمعوا على طالب حبريين فتعرض للضرب و اهنالوا عليه وعلى
من معه من الطالب الذين كانوا حميطني به بالضرب املربح بآالت حادة،
إذ كان عدد من الطالب ذوي األصول العربية حيملون آالت حديد ،مبينا
ان املعتدين قاموا بضريب من اخللف على رغم أين كنت جالساً أتناول
طعامي ومل أشارك يف العراك الناشب.
و الغريب أ ّن إدارة املدرسة حتاول أن ختفي احلقائق ،و أهنا قامت
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باستجواب علي و أزال مدير املدرسة اللصقة الطبية من على وجهه على
رغم إخباره املدير أن املستشفى طلبوا منه عدم إزالتها اللتئام اجلرح ،إال أن
أصر على نزعها وتصويرها هباتفه الشخصي ،كما و حاولت وزارة
املدير ّ
التعليم نفي خرب استخدام السكاكني و أن اجلرح كان صدفة و مبوسى
مرباة( .الوسط.)2007/3/31
مدرسة مدينة محد اإلعدادية الثانوية :
قام ثالثة شبان من أصول عربية بدخول املدرسة بطريقة غري قانونية
وتربصوا بأحد الطالب وأوجعوه ضرباً فور خروجه من قاعة أول امتحان
يقدمه يف الفصل الدراسي ،أمسكوا بالطالب وطرحوه أرضاً يف فناء
املدرسة وقاموا بتوجيه اللكمات والركالت الشديدة إىل أحناء متفرقة من
جسده النحيل(.ملتقى البحرين .)2005/12/27
مدرسة حكومية : 2008/2/22
قام جمنس أردين باالعتداء على طالب حبريين  ،وطعنه بالسكني يف رقبته
 ،نقل املواطن على أثر تلك الطعنة إىل املستشفى ،و لكن النيابة طلبت
من والد املواطن اجملروح التنازل و ذلك ألن اجملنس صغري سنه و حىت ال
يضيع مستقبله!!!( .ملتقى البحرين) .
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مدرسة الفارايب : 2009/4/8
قام عدد من جمموعة كبرية من الطلبة اجملنسني و غري الطلبة يف
 2009/4/8باالعتداء على جمموعة طلبة حبرينيني يف مدرسة الفارايب
اإلعدادية مبدينة محد ،و أحدثوا إصابات للطالب البحرينيني وضرر يف
سيارات بعض أولياء األمور ،األمر الذي استدعى تقدمي بعض أولياء
األمور والطالب املعتدى عليهم شكاوى يف مركز الشرطة  ،و أصبح أولياء
األمور ال يأمنون على أنفسهم من التواجد يف أماكن جتمعهم من
اجملنسني.
مدرسة الشيخ عبد اهلل الصناعية :
وقع عراك بني طالب حبرينيني مبدرسة الشيخ عبداهلل الصناعية مبدينة
عيسى وآخرين جمنسني من املدرسة نفسها بعد انتهاء الدوام املدرسي يوم
 ، 2008/10/30دارت أحداثه يف مواقف السيارات الواقعة أمام مبىن
املدرسة و حتول إىل معركة بني الطرفني استخدمت فيها أنواع متعددة من
األسلحة البيضاء منها السكاكني واخلناجر.
و هذا هو العراك الثالث يف نفس األسبوع  ،يوم الثالثاء  10/29و
األربعاء  10/30و العراك األكرب اخلميس ، 2009/10/31و قد
تدخلت الشرطة لفض العراك لكنها مل تستطع مما اضطرها لالستعانة
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بقوات الشغب و استمر العراك حىت الساعة الثالثة بعد ظهر ،و ليس هذا
هو األول يف هذه املدرسة بني البحرينيني و اجملنسني( .صحيفة
الوسط/عدد/2248تاريخ .)2008/11/1
مدرسة مدينة عيسى الثانوية الصناعية :
جرت اشتباكات يف مدرسة الشيخ عبد اهلل بن عيسى الثانوية الصناعية يف
مدينة عيسى بني اجملنسني و البحرينيني أوقعت عدد من اجلرحى بني
الطرفني  ،و أسفرت عن مخسة جرحى حبرينيني نقلوا إىل املستشفى
العسكري  ،و استعمل اجملنسون السكاكني و أصيب حبريين بضربة سكني
يف رأسه( .ملتقى البحرين . )2004/3/31
مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنني :
وقعت معركة كبرية جدا يف مدرسة الرفاع الثانوية بني سوريني و حبرينيني
من منطقة الرفاع  ،غالبيتهم من عائلة النعيمي ،وقد استخدمت فيها
السكاكني واحلجارة وغريها  ،و نقل املصابون الرفاعيون يف سيارات
اإلسعاف إىل املستشفى ،أحدهم طعن بسكني يف بطنه وآخر ضرب
حبجر على ظهره وآخر حبديدة.
و تشهد هذه املدرسة بني احلني واآلخر معارك عنيفة بني اجملنسني
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والبحرينيني ،حيث يشكل اجملنسون يف املدرسة غالبية الطالب من اكثر
من جنسية (.منتديات حبرينية  ،ملتقى البحرين . ) 2007/3/7
و شارك فيها مثانية طالب جمنسني من أصول عربية و اعتدوا على
املواطنخني بآالت حادة «السالح األبيض» ،و ضرب فيها اثنني من
البحرينيني و نقلوا للمستشفى حيث أصيب األول جبرح يف الرأس وكدمات
يف اجلسم ،أما املواطن الثاين فأصيب بكسر يف رجله وكدمات يف يده
وباقي جسمه( .صحيفة الوسط.)2007/3/8
و تكرر يف يوم  2007/11/14اعتداء اجملنسني يف نفس املدرسة.
مدرسة احملرق التجارية الثانوية للبنني :
وقعت معركة بني طالبني أحدمها من أصل بلوشي و آخر حبريين ،
استخدم البلوشي اجملنس السالح األبيض وطعن البحريين يف الظهر وقد
شوهد البحريين وهو ينقل للمستشفى بينما كانت الدماء تنزف منه.
(منتديات حبرينية .)2007/4/9
مدرسة عبدالرمحن الداخل :
قام أحد اجملنسني بضرب أحد الطلبة البحرينيني بأداة حادة يوم
2008/10/8م  ،فحدث عراك بني اجملنسني و البحرينيني  ،و جاء أحد
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أولياء أمور اجملنسني وهدد الطلبة أمام منظر شرطة اجملتمع ،و تعرض الطلبة
البحرينيني لالعتداء من قبل اجملنسني خارج املدرسة ،و استمر العراك يومي
 ، 2008/10/9-8و قيل أ ّن هذا هو العراك الثالث الذي تشهده
املدرسة و قد وصل إىل حدود شارع املعارض أمام أنظار اخلليجيني
واألجانب الذين يرتادون الشارع ،فيما وصف آخرون العراك
بالعنيف(.صحيفة الوسط/عدد  2226تاريخ 2008/10/10م).
املنتديات البحرينية االلكرتونية و جرائم اجملنسني :
الدراز : 2005/5/10
قام أربعة ميانية بالتسلل إىل بيت عائلة عريقة يف مدينة الدراز يف وقت
الظهرية بدافع السرقة إال أن أفراد العائلة متكنوا من إلقاء القبض عليهم و
حبسهم يف غرفة باملنزل حىت وصول الشرطة اليت قامت باعتقال اليمانية
األربعة .
الرفاع : 2009/8/ 23
هجم أربعة من اجملنسني يف الرفاع على الشاب يونس منصور الصائغ من
جزيرة سرتة  ،وقد تناوبوا عليه ضربا و بالعمود على رأسه أمام زوجته،
وسقط أرضا ملطخا بدمه أمام زوجته ،حىت جاء مواطنون شرفاء من الرفاع
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فضمدوه و اتصلوا باالسعاف ،و السبب هو أ ّن سيارته احنرفت قليال عن
مسارها  ،و أشار إىل اجملنسني معتذرا و لكنهم سبوه و شتموه و ضربوه.
اعتداء على طفل عمره سبع سنوات :
نقل خرب يوم  2003/3/19مفاده أ ّن أردنيا اعتدى بالضرب على
طفل حبريين يبلغ من العمر سبع سنوات  ،نقل الطفل إىل املستشفى ألنه
أصيب بنزيف يف املخ وهو عاجز عن احلركه واملشي والتحدث  ،و مل
نستطع التأكد من هذا اخلرب مع إمكانية حدوثه.
و تتواىل تلك اجلرائم و تتواصل دون رقيب أو حسيب دنيوي بشري  ،و
لكن الداللة األوىل أ ّن السلطات الظاملة متواطئة مع اجملنسني يف جرائمهم
 ،و تقوم حبمايتهم  ،و متأل مراكز الشرطة هبم  ،و حتاول رشوة املواطنني و
شراء ضمائرهم و كتمان شهاداهتم  ،و هكذا نسمع و نقرأ كل يوم جرمية
جديدة يدوهنا تاريخ السلطات األسود و تتكتم عليها.
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توصيات

لمقاومة التجنيس
رغم مآسي التجنيس و كوارثه و جرائمه مل تتوقف السلطة عن مواصلته
 ،و كل اهلراء الذي يتم تناقله هنا أو هناك حول تفكري النظام يف وقف
وترية عمليات التجنيس ال يطابق الواقع و أمنا هو للسخرية من شعب
البحرين و حكومات اخلليج األخرى اليت وصلها نثار اجلواز البحريين  ،و
تلك أيضا دول ظاملة ال عدالة فيها فال تتمخض الكويت عن انتباهة
خجولة ال إرادة فيها إال حني متسك جمنسا حبرينيا يريد اللعب مبواقعها
احليوية و تفجريها  ،و ال تتمخض اإلمارات العربية املتحدة عن تلك
االنتباهة إال حني متسك مبجنس حبريين يهتك عرض طفال يف سن اخلامسة
مث يقتله يف مسجد يف يوم عيد ،كأهنم يف مأمن من جمنسي البحرين الذين
سيطوفون دوهلم جبرائمهم ،و ال زالت الدولة األضعف مستمرة يف
جتنيسهم و خراب بصرة اخلليج و ما حوهلا  ،حىت التغيري الدميكرايف و
الوصول إىل اإلبادة  ،دون النظر لآلثار و اجلرائم اليت خيلفها املستوطنون
اجملنسون  ،و دون النظر إىل أي من احتجاجات الشعب البحريين و رموزه
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و قواه الوطنية و التحركات الشعبية.
توصيات لمقاومة التجنيس :
البد للبشر أن يتيقنوا بسنن الكون و احلياة  ،و البد هلم من حتمل
مسؤولية و أمانة األرض اليت يعيشون عليها  ،كما البد هلم أن من إصالح
البشر و احلجر عليها  ،و عدم ترك احلكام من التالعب يف شؤوهنم و
التآمر عليهم بعذر أو بدون عذر  ،فإبقاء كل اخليارات مفتوحة هو عنصر
قوة للشعوب  ،و املوت يف العز حياة و احلياة يف الذل موت.
و يف ضوء هذه احلقائق الدامغة وهذه النيات و األعمال اخلبيثة من قبل
احلكم إلبادة الشعب البحريين و السكان األصليني ،ميكن عرض توصيات
و نقاط تشارك يف وقف هذه اجلرائم و جرمية اإلبادة  ،و لنعلم أ ّن كل
هذه التوصيات و املالحظات ال جتدي نفعا إال قليال و أمنا اجملدي األول
هو الوقوف بوجه الظاملني  ،و اجلهاد ضد رؤوس النظام الضالعة يف جرائم
اعتخ ُدواْ خعلخْي ِه مبِِثْ ِل خما ْاعتخ خدى خعلخْي ُك ْم )
اإلبادة ( ،فخ خم ِن ْاعتخ خدى خعلخْي ُك ْم فخ ْ
البقرة ، 194/و هم كل معتدي شارك يف جرائم النظام  ،و ال سيّما
رؤوس السلطة التنفيذية يف البلد و أوهلم احلاكم و هو املسؤول املباشر
للجرائم ،و جمموعته املتآمرة و املأمورة من قبل الديوان امللكي ،هذه جيب
أن تنال عقوبة جرائمها  ،و قد ذكرت أمساء كثرية بوثائق معتربة من
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اجملرمني العاملني حتت أمرة امللك و الديوان امللكي يف تقارير خاصة حول
البحرين  ،ممن يعتربون عناصر ماكينة اإلبادة  ،و البد أن يأيت الزمان
حلصوهلم على عقوبات جرائمهم.
و البد من االنتباه إىل أ ّن الصراع احلقيقي هو مع النظام اجلائر الذي
استورد اجملنسني فهو املسؤول عن جرائم التجنيس و آثاره الكارثية على
البحرين و دول املنطقة و ما اجملنسني إال أدوات قبلت متوضعها وقودا
بدراية أو جهل.
أما النقاط األخرى فتأيت يف حالة العجز عن العقوبة املناسبة أو تأخريها
أو الرتبص حىت يأيت زماهنا ،و البد للشعب من اليقني بأ ّن ما حيدث هنا
يف هذا البلد هو جرمية إبادة مجاعية للسكان األصليني ،و التجنيس ممنهج
و مدروس خببث و حقد يف طريق تلك اإلبادة .
فالقضية ليست هامشية أو سطحية كما يراد تصويرها من عناصر النظام
أو بعض حثاالته يف مواقع إدارية و صحفية أو بعض عمالئه يف جملس
احلكم أو (الربملان) الكسيح  ،بل هي قضية مصريية و اسرتاتيجية ستنقل
البلد إىل مآزق و مهالك و كوارث ال طاقة للبلد هبا ،و أمنا أغفلها النظام
و رؤوسه للحقد األعمى على الشعب فأنساهم تأثريات تلك اجلرائم  ،و
لألموال الطائلة اليت رحبتها أطراف النظام من القوى اخلارجية اليت استسلم
هلا النظام و سلمها أمن و سياسة البلد يف حاضرها و مستقبلها ،و
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القضية هي قضية صراع وجود ،بني شعب البحرين و قبيلة ظاملة حاكمة و
حاكم طاغويت ،و ال وجود حلكومة يف البلد و أمنا احلكومة هي أداة
صغرية و حقرية بيد هذه القبيلة الظاملة ،تأمتر بأوامرها و تنفذ مؤامراهتا ،و
ليست مستقلة يف قراراهتا.
أهم ما جيدي يف مقاومة التجنيس و اإلبادة هو القيام باملقامة املدنية
بعد دراسة مشروعها ،و يبدأ بتلك القطيعة السياسية والنفسية مع رموز
العائلة املسؤولني بشكل مباشر عن تلك اجلرمية ،وتطوير اخلطاب  ،و
توزيع املهمات يف ما يتعلق بفضح مشروع النظام  ،بلغة واضحة بدون
جماملة أو مسايرة .فالنظام منافق يتظاهر باإلصالح كذبا لكنه يطعن
الشعب خبططه التصفوية ومشاريعه اليت ال تعكس إال حقده على الشعب
و عدم الثقة به.
و ليعلم املواطنون بأ ّن ملف التجنيس و اإلبادة اجلماعية مغلق مبعىن أ ّن
ال أحد حيق له احلديث عنه ،و ال مساومة فيه ،و حىت أولئك السنة الذين
تضرروا من التجنيس ،أو الذين تربطهم العالقات مع القبيلة احلاكمة أو
الضباط ممنوعون من احلديث عن التجنيس أو إيصال وجهة نظرهم املغايرة
لرؤوس النظام  ،و لقد ذهبت جمموعة من أبناء السنة يشتكون ألحد أفراد
آل خليفة مما يعانونه من اجملنسني حىت أصبحوا ال يأمنون على أبنائهم و
نسائهم من اخلروج يف بعض األوقات  ،و أ ّن األحياء ما عادت آمنة مع
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هؤالء اجملنسني  ،و أهنم يف خطر دائم منهم ،منتظرين أن يستمع الشيخ
هلمومهم و يشرع يف حلول أولية هلم  ،أو أن جيود عليهم بكلمة تطيب
خواطرهم ،و إذا به ينعق و ينهق يف وجوههم و خياطبهم بلغة حدية قائال
هؤالء هم األمان لكم ،و أمنا استوردناهم حلمايتكم من البحارنة !!! لعلنا
ن ّذكر هذا املسكني يوما حينما يقع فريسة تآمر اجملنسني عليه و على
عائلته و قبيلته خبالف ما توهم  ،و هذا املسكني احلاقد يذكرنا بأحد
أدواته يف الربملان و هو محار السلطة يف مقابلة أجريت معه يف التلفزيون
العريب لليب يب سي  ،قال أ ّن وجود القواعد األمريكية ضروري يف البحرين
أل ّن أعدائها كثُر ،لقد لقنوه خطأً أ ّن القواعد األمريكية جاءت حلماية
األنظمة من األخطار الداخلية و اخلارجية ،و ال يعلم هذا املتخلف أن
القواعد األمريكية أمنا تأيت لظلم و ضرب و قتل الشعوب املغلوبة  ،و أ ّن
عناصرها يتحولون إىل فئران يف حالة انتفاضة الشعوب املستضعفة كما
حدث هلم حني انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام  ، 1979أو دخول
جيش أجنيب غازي كما حدث حني دخول اجليش الروسي إىل جورجيا
عام  ، 2008و القواعد األمريكية أمنا هي خلدمة املصاحل األمريكية أوال و
أخريا  ،و إذا أصبحت مصاحلها متر عرب سحق نظام ال تتأخر يف سحقه
إن استطاعت و هي مستطيعة اآلن  ،و هل القواعد األمريكية يف أملانيا و
أوربا حلماية أملانيا ؟!.
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فامللف مغلق و السخرية من الشعب و خداعه مستمرة و اجلرمية
متواصلة حىت إبادة هذا الشعب الطيب و األصل النبيل ،و لذا فإ ّن
احلديث عن جلنة جتنيس هو مسخرة و مضحكة فاجلرمية واضحة و املنفذ
مشخص ،و هذه اللجنة العاجزة اليت شكلت خاضعة للحكم
احلقيقي ّ
كما هو الربملان و قام رئيس اجمللس الظهراين إىل تعيني أفرادها كما يشاء
بل وحصر نطاق عملها برغبة احلكم  ،و ال متلك أية معلومات و ال
تعطى هلا فهي حمتكرة لدى احلاكم و قبيلته و ديوانه و جالوزته و ليس هلا
وظيفة سوى إضفاء الشرعية على االستبداد القبلي و ظلم و طغيان آل
خليفة ،و لذا فقد متخضت فولدت فأرا و هو أن التجنيس يف البحرين
فأي ثقة هبذا
قانوين إال نوادر منه مل تستكمل كامل املستندات و األوراقّ ،
أي مستقبل هلذا احلاكم ؟
أي مصداقية تبقى هلذا النظام ؟ و ّ
اجمللس ؟ و ّ
الذين يكذبون و يكذبون حىت يصدقوا أنفسهم بصدق األكاذيب.
و ليعلم البحرينيون أ ّن هذه اجلرائم النكراء ال تتوقف إال بتضافر كل
املخلصني من أبناء الوطن باختالف مواقعهم ،من وزراء و وكالء وزارة و
ضباط  ،و من علماء دين و مثقفني و صحفيني ،و من دكاترة و أساتذة
و طالب  ،و من كافة مواقع التأثري والتعبري  ،و على مستوى املعلومات و
التوعية و العمل احلركي واالحتجاج ،حىت يتحول هذا العمل إىل حالة
مجاهريية ينتظم فيها اجلميع حول حمور واحد ،و ميثل موقف الشعب يف
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مقابل القبيلة احلاكمة.
و يلزم يف األمر العمل الصريح و تسمية األشياء بأمسائها يف مواجهة
القبيلة احلاكمة و ليس باالحتجاج اخلجول ،و االستعمال الصحيح
لعمليات التجنيس الواسعة و اجلنونية هو إبادة مجاعية و ليس جتنيس
عادي ،فمصطلح اإلبادة هو األوفق حلالة األوضاع يف البحرين ،و هو
الذي ينبغي استعماله يف خماطبة اجلهات الدولية و الدول ذات األمهية .و
حلد هذا الوقت مل يطرح الصحفيون و الناشطون بشكل عام القضية
بصراحتها و أبعادها احلقيقية إال يف مواقع معدودة وضعت أصابعها على
اجلرح كاألستاذ حسن مشيمع األمني العام حلركة حق ،و كتّاب املنتديات
البحرينية االلكرتونية و خاصة حبرين أنالين و بعض النشطاء السياسيني و
علماء الدين األفاضل .و أول ما انتبه هلذه اإلبادة و التجنيس يف أدبيات
املعارضة البحرينية هي حركة أحرار البحرين ،و هي حركة تعمل خارج
البحرين و تتخذ من لندن مقرا هلا ،و هذا ما جيعلها أكثر صراحة و حتديا
من احلركات يف الداخل الذي يطاهلا سيف الطاغي و زنازين اجلالد ،فقد
ذكرت يف بياناهتا قضية التجنيس منذ سنة  1996و ما بعدها  ،مث جرمية
اإلبادة الثقافية يف بيانات سنة  2003و ما بعدها حىت اآلن .و بعض
الكتّاب البحرينيني الشرفاء كالناشط السياسي الدكتور السنكيس الذي
كتب قلمه نقاطا جريئة يف املوضوع  ،و عبد اهلل مؤمن يف كتاب التجنيس
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و التغيري الدميوغرايف يف البحرين حيث قدم تفصيالً يف حوايل 230
صفحة عن واقع التجنيس وخماطره على اجملتمع و النظام ،و صدر سنة
 2002عن دار الفنون للنشر ،و كثري من أدبيات املعارضة يف التجنيس و
اإلبادة ممنوعة يف البحرين و لكنها متوفر على شبكة االنرتنت.
و اخلطاب الصريح و الذي ميثل حتديا هو التوجه إىل القبيلة احلاكمة
بالقول و وضعها أمام خيارين إما التوقف عن التجنيس و اإلبادة و إرجاع
اجملنسني إىل بلداهنم األصلية و إما رميها يف مزابل التاريخ .
و توصي بعض أطراف املعارضة مبخاطبة اجلهات الدولية املختصة ،ويف
مقدمتها األمم املتحدة ،ودول جملس األمن ،وعرض قضية االبادة الثقافية
باالستفادة من احلقائق املتوفرة ،للمطالبة بتدخل عاجل حلماية شعب
البحرين من خطر التصفية الثقافية اليت يراد هلا أن تتحول الحقا إىل
تصفية كاملة .و خماطبة اهليئات املعنية بالتمييز الديين وانتهاك حقوق
اإلنسان ،و برملانات الدول الدميقراطية وعرض االستبداد السياسي الذي
تعيشه البالد يف ظل دستور مزيّف و جمالس باطلة غري منتخبة حقيقة و
ذلك بلغة واضحة ،تلتزم األخالق واالنضباط مع الصرامة واحلزم واملبدئية ،
وهذا يتطلب إعداد املعلومات بشكل دقيق ،و االستعداد للسفر إىل
العواصم الدولية لعرض القضية مثل جنيف ولندن وواشنطن لتقدمي قضية
شعب البحرين .و جيب توصيل هذه اجلرمية للعامل على حقيقتها من كوهنا
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جرمية إبادة مما يستلزم حماكمة و معاقبة القائمني عليها.
و تشكيل جلان شعبية يف كافة املناطق البحرينية ملقاومة االستيطان بكل
األساليب املمكنة ،و ترسيخ ثقافة مقاومة ذلك االستيطان ،و اإلعالن
بصراحة عن رفض املستوطنني ومطالبتهم مبغادرة البالد ،وعدم االعرتاف
بالتجنيس السياسي و نتائجه ،وحتذير هؤالء من مغبة املشاركة يف املشروع
اخلليفي يف االبادة و التجنيس السياسي.
و إشعار املرتزق أ ّن احلياة يف هذا البلد جحيم ،فإ ّن املرتزق األجنيب أمنا
جاء إىل البحرين طلبا يف رفاهيته مقابل قمعه ألبناء البلد و أطفاهلم و
نسائهم ،و مىت ما شعر هذا األجنيب املرتزق أ ّن البلد جحيم عليه ،و
تكابد مرارة احلياة فيها  ،فإنه بال شك ال يستطيع الصرب ،و يضطر إىل
الفرار ،فجزء من احلل يكمن يف إشعارهم بأهنم مهددون و أ ّن حياهتم يف
هذا البلد جحيم.
و تأسيس منظمات ملقاومة التجنيس و اإلبادة يكون شغلها الشاغل
موضوعهما و اهلدف إيقافهما.
و التحرك الشعيب العارم من أجل مناهضة محلة اإلبادة الثقافية اليت يقوم
هبا النظام وتصدير هذه التجربة اليت انفرد هبا النظام اخلليفي إىل بقية الدول
لالستفادة منها.
و مقاطعة اجملنسني اجتماعيا و اقتصاديا  ،و توصيل األخبار هلم بأهنم
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وقود حرب خاسرة ،و موضوع تغيري دميكرايف ،و أ ّن الشعب كله دون
استثناء سوى حثالة الديوان امللكي ال يرغب يف تواجدهم يف أرض
البحرين.
و أوسع من املقاطعة احلصار االجتماعي العام يف البيع و الشراء و
الدوائر و اإلدارات و املدارس و املستشفيات  ،و غريها من املراكز  ،فتلك
احلرب النفسية أكثر وجعا و تأثريا ،و لكن النصيحة أال تكون احلرب و
احلصار ضد املعتدين إال بعد إنذارهم و توصيل العلم هلم و توصيف
جرائمهم فإذا مل ينتهوا فإهنم قد مسحوا باحلرب و هم بدؤوها أول مرة
باستهداف املواطنني و تآمروا مع النظام القمعي يف ذبح البحرينيني.
و جيب االنتباه إىل أ ّن الصراع ليس مع هذه األدوات اجملنسة و أمنا مع
املستوردين الذين يستغلوهنم ضد الشعب  ،و الصراع معهم مباشرة يعين
مساعدة للسلطة يف خمططاهتا  ،و أما من يدخل يف مشاريع السلطة
التآمرية مباشرة فهو عدو للشعب مهما كان موقعه و منصبه و مسلكه و
مذهبه.
و جيب مقاومة التجنيس بكافة السبل وفضح املخططات واملؤامرات اليت
حتيكها السلطة إلقصاء الشيعة عن مجيع أوجه احلياة و حتديد العدو
احلقيقي هلذا الشعب .
و طرح بعض الكتاب مسألة اإلكثار من اإلجناب وزيادة النسل عند
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أبناء الطائفة املستهدفة من التجنيس و اإلبادة كخيار مالئم و مضاد
حملاولة تقليص أعدادهم ،و إفشاال خلطة النظام و حمافظة على هويتهم.
(التجنيس و التغيري الدميوغرايف يف البحرين ،عبد اهلل مؤمن).
فالسلطة حتارب يف معركة وجود من طرف واحد ،و هدفها حمو الشيعة
و إبادهتم من هذه األرض على املدى املتوسط ال البعيد  ،و موضوع
اإلبادة يتحقق بتقليل أعداد الشيعة سنة بعد سنة ،و على الشيعة أن
يكثروا أعدادهم إلفشال السلطة من القيام مبخططها ،و ذلك ال يتحقق
إال بكثرة اإلجناب  ،و هذا ال يتحقق إال بالزواج املبكر و تعدد الزوجات،
و تسهيل قضاياه و حل مشاكله ،و لقد كان األجداد البحرانيون من
العاملني على هذه السنة املباركة حىت عقود قليلة مضت.
و حيتاج هذا احلل إىل هتيئة نفسية و قناعة اجتماعية  ،كما جيب طرح
الفكرة على أهنا مقاومة للتوطني اخلليفي و التجنيس و اإلبادة  ،و املقاومة
أينما كانت و كيف ما تكون وجهتها حتتاج إىل كثري من التضحيات و
الفداء.
و حتتاج إىل هتيئ كل امرأة بكثرة اإلجناب  ،و بقبول ضرة أو ضرائر عدة
ضراها  ،و هذا حل صعب
سراء احلياة و ّ
مع عدمه أو قلته ،يتقامسون ّ
على مستوى النفس النسائية و لكنه من أجنح احللول يف قضايا اإلبادة و
التجنيس غري القانوين .و هو و إن كان يبدو صعبا لبعض الرجال و لكنه
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سيكون سهال يسريا و عاديا يف اجملتمع إذا أقبل عليه جمموعة معت ٌد هبا من
الناس ،و أفضل من يبدأ هبذه التعددية الزوجية هم املتدينون األفاضل و
يكن هلم الشعب البحريين كثري االحرتام و التبجيل
علماء الدين ،و الذي ّ
 ،و أعداد منهم متزوج بأكثر من واحدة .
و ستنفتح آفاق كثرية و ستحل به عقد فرعية مبتلى هبا اجملتمع من
الفوائد و املصاحل االجتماعية ، ،و ستجد مشاكل العزوبة و العنوسة
حلها هنا  ،و هدفه األساسي هو إبطال اإلبادة اجلماعية.
و هذا احلل و طريقة املقاومة اتبعت يف بلدان خضعت إلبادة ثقافية و
مجاعية فقد كان أهلنا من فلسطينيي  48و بقية أهلنا على الرتاب
الفلسطيين مع ما هبم و عليهم من احلصار و الفقر و اجلوع و النكبات و
اهلجمات الصهيونية و احلروب يفشلون العدو بكثرة أبنائهم و بناهتم.
و هكذا عمل الشيعة اللبنانيون و صدوا حرب اإلبادة الثقافية و
اجلماعية و حتدوا اإلبادة بكثرة نسلهم و بقوة شوكتهم و إرادهتم.
أما االحتجاجات فيجب أن تتواصل على كل املستويات يف الشارع و
املظاهرات و يف الفن و الرسومات و الصحافة و األقالم ،فلن يضيع حق
وراؤه مطالب.
و من ضمن احللول حل يعتمد على طرح ثقافة املقاومة الضدية للحكم
و العمل على هتيأة هؤالء األوباش لضد ما استوردوا من أجله  ،فالنظام
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يريد منهم العنف و القمع ضد الشعب و جيب تعليمهم السالم و احلب
و املودة للشعب  ،و يريد منهم الفساد األخالقي و االنزالق للرذيلة و ما
السمو عن االحنطاط
جيب أن يعلمهم الشعب هو الرتفع عن الفساد و ّ
األخالقي  ،كما يرغب النظام يف جعلهم وقودا النتخاباته الشكلية و جيب
تعليمهم حسن اختيار املرشح النبيل و الشريف و صاحب املبادئ ،كما
جيب تعليمهم تغيري الوضع الثقايف و الديين خالف رغبة النظام بإبقائهم
جهلة بدينهم  ،و هكذا  ،و تلك حقوق عامة من حقوق اإلنسان الذي
له حرية االختيار الثقايف و الديين و العقائدي.
و يف تاريخ البحرين كما ينقل عن لورمير أ ّن قبيلة حلمدة أو احلميدة و
هم من أحفاد املمانعة استوطنت ضاحية راس رمان و اعتنقت املذهب
الشيعي  ،و قد زار اخلليج سنة 1904م  ،و نقلت عن كتابه (دليل
اخلليج ،القسم اجلغرايف)  ،و كذلك الرميحي يف كتابه ( البحرين:
مشكالت التغيري السياسي واالجتماعي) .و يتكرر هذا يف تاريخ الشعوب
فقد استقدم األتراك العثمانيون بعض العشائر العراقية و اسكنوها منطقة
وسطا بني بغداد و منطقيت النجف و كربالء لتكون حاجزا و حزاما ملنع
الشيعة من التمركز و التواصل مع العاصمة بغداد  ،و لكن أعداد كبرية من
هذه العشائر قد تشيعت ففشل مشروع األتراك ،و هلذا ترى بعض العشائر
العراقية منقسمة يف املذهب كعشرية اجلبوري فبعض أفرادها شيعة و
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بعضهم سنة .و يف سنوات القمع و التجنيس احلالية قامت أعداد من
السنة يف البحرين بالتشيع سرا قناعة و تدينا .
كما ميكن االستفادة من الفعاليات االجتماعية و الثقافية يف حركة
مقاومة التجنيس و بيان أخطاره و آثاره كاألمسيات الشعرية  ،و املراسم
احلرة و استعمال الفن السينمائي و املسرحي لبيان حقيقة التجنيس و
أخطاره  ،و البد من توثيق قضايا التجنيس بكل جزئياهتا و فروعها و
آثارها  ،و عمل موسوعة كاملة حول التجنيس يف البحرين.
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اإلبادة
هتدف عملية التجنيس أساسا إىل إبادة السكان األصليني الشيعة من
جزر البحرين على املدى البعيد أو املتوسط ،و يأمل القائمون عليه باجتياز
عدة مراحل أمهها تغيري الرتكيبة السكانية على حساهبم يف املراحل األوىل،
و إبادة هويتهم الوطنية و تراثهم التارخيي الثابت قدم الزمن على األراضي
و اجلزر البحرينية ،و ال عشوائية أبدا يف التجنيس و اإلبادة بل هو جيري
مفصل بُذلت ألجله أموال و
طبق خمطط مرسوم و ثابت و حمكم و ّ
اجتمعت له دول و حيكت له مؤامرات ،أوله جتنيس جمموعات ضخمة
بشكل مل حيصل يف التاريخ له مثيل  ،و إعطاء اجملنسني اليد العليا يف البلد
يف مواقعها املهمة و مراكز القوة و السطوة ،و عدم مسائلتهم يف ذلك ،و
كل ذلك يتزامن مع خمطط متعدد اجلوانب إلقصاء الشيعة ابتداءً و
إلبادهتم هنايةً هنائيا  ،و تلك اليت سنتحدث عنها يف هذا الفصل من
الكتاب.
و اإلبادة مصطلح يطلق على إحلاق األذى اجلسدي أو الروحي اخلطري
جبماعة ما  ،و شيعة البحرين مصداق بارز له  ،فهم يتعرضون ألكثر من
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 200سنة إىل األذى اجلسدي و اجلسمي و النفسي  ،و التعذيب و
التنكيل هبم يف السجون و املعتقالت كما يف الشوارع و الطرقات ،و
كذلك يف املنايف و اآلفاق.
و كتهديد مباشر بالقتل اجلماعي قام به حاكم البحرين السابق عيسى
بن سلمان آل خليفة بقصف القرى الشيعية بالطائرات و القنابل ،لكنه مل
يستطع تنفيذ هتديداته( .كتاب أحداث البحرين سنة  1997عام
اإلرهاب الرمسي و الشجب الدويل).
كما أ ّن من اإلبادة إخضاع الشيعة يف البحرين عمداً لظروف معيشية
قاسية يراد هبا تدمريهم املادي اجلزئي وصوال إىل التدمري الكلي املرتقب
عند خمططي النظام  ،و مقارنة بوضع الدولة املايل و دخلها القومي فإ ّن
الشيعة يعيشون غالبيتهم حتت خمطط يرمي إىل تفقريهم املايل و دونية
مناصبهم و وظائفهم.
و هذه األفعال اإلجرامية يعاقب عليها القانون الدويل سواء من خالل
اإلبادة الفعلية أو بالتآمر على ارتكاب اإلبادة اجلماعية أو التحريض
املباشر والعلين على ارتكاهبا أو يف حماولة ارتكاهبا أو االشرتاك فيها  ،و
يتعرض للمسؤولية القانونية أي شخص كان حىت ولو كان مسؤوالً دستورياً
أو موظفني عامني أو أفراداً  ،كما أن هذه اجلرمية ال تسقط مبرور الزمان و
التقادم.
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و أل ّن النظام غري قادر على إبادة مجاعية بالقتل العام علنا أو استعمال
الكيماويات و البيولوجيات ،فقد جلأ إىل املوت البطئ و اإلبادة بعيدة
املدى مبخطط التجنيس و تغيري اهلوية الوطنية للبلد و سكاهنا األصليني
الشيعة ،و يؤدي هناية إىل الفناء و اإلنقراض ،و هذه اإلبادة احلالية و إن
كانت بطيئة نسبة إىل القتل املباشر أو بالكيمياء و البيولوجيا إىل أن
هنايتهم واحدة وهو التخلص من الشيعة يف اجملتمع و تزيد عليهم يف عدم
انتباه اجملتمع الدويل إليها.
هذه اإلبادة تؤدي إىل الصهر واإلذابة و تدمري السكان ،و تبدأ
بالتجنيس السياسي واالستثنائي و إدخال جمموعات غريبة هائلة من
السكان بشكل متعمد مع حيثياهتا الكثرية و اليت حتدثنا عن بعضها يف
الكتاب ،و ضرب التوازنات الثقافية واالجتماعية والسياسية القائمة ،و
نسف التشكيل الثقايف للبلد و هوية شعبها الوطنية  ،و مع مرور السنوات
تنعدم كل صفة و موروث من السكان األصليني حىت تغلب طباع و
عادات و تقاليد املستوردين على املواطنني األصليني  ،مث تقل نسبتهم و
يضيعوا يف حبر األجانب و اجملنسني ،مث تزداد قلةً نسبتهم فيؤدي هناية هبم
إىل االنقراض و االنتهاء  ،و هذا هو املخطط املرسوم ،و لكنه لن ينجح.
و ليس التجنيس إال املرحلة الكربى يف خمطط إبادة السكان األصليني
من الشيعة يف البحرين  ،و اليت ال حتصل بالقتل العام هلم أل ّن ذلك
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يستحيل يف زمن كهذا الذي نعيشه مع التطور يف عامل االتصاالت و
املواصالت  ،و قد حدثنا التاريخ يف البحرين أ ّن السكان األصليني تعرضوا
جملازر رهيبة و سفكت دماؤهم الشريفة و هتكت حمرماهتم و أمواهلم و
بيوهتم دون القدرة على إبادهتم إبادة مجاعية بالقتل و القتال ،و املخطط
احلايل مكشوف و املراقبون يعلمونه و ما هذا التغيري الدمكرايف للرتكيبة
السكانية بالتجنيس باجلملة جلنسيات خمتلفة من خلفية مذهبية ،قبلية،
إجتماعية وثقافية حمددة متتاز باحلقد والكراهية والفضاضة و توظيفهم يف
املؤسسات األمنية القادرة على استعمال العنف والقسوة ،كما يف قوات
مكافحة الشغب و التحقيقات و الشرطة العسكرية ،وغريها إال املفردة
الكربى إلبادة السكان األصليني.
أما أصل الرغبة يف إزالة السكان األصليني فهو قدمي و مل يتوقف النظام
عن حماولة اإلبادة منذ وطأت أقدامه أرض البحرين الطاهرة ،و محلت
العقود السالفة من القرن املاضي و ما قبلها وسائل شىت ممنهجة و ليست
عشوائية ترمي إىل حمو اهلوية الشيعية و إخفاء معاملها الثقافية و خنق
ممارساهتا الدينية ،و هذا حباجة إىل موسوعات يكتبها مثقفوا البحرين و
أصحاب أقالمها  ،و لكننا سنذكر بعضا منها و هي متثل جمتمعة حماولة
إبادة من السلطات اجلائرة للسكان األصليني على املدى البعيد.
و يؤسفنا أن حيصل هذا يف بلد إسالمي  ،و حيكمه من ي ّدعي اإلسالم
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و لكن هذه هي احلقيقة املرة  ،و هذا هو مستوى حكام النظام.
و احلكم يف البحرين ال يثق بأهل البحرين قاطبة  ،شيعة و سنة ،و لكن
للشيعة حقده األكرب  ،و مشروع اإلبادة موجه ضدهم يف األصل
واألساس  ،و التجنيس على حساهبم ،و اخلطط موجهة إىل تغيري هويتهم
و إمهال تراثهم و تزوير تارخيهم و حمو وجودهم  ،و أبناء السنة البحرينيني
عامة مبأمن من التجنيس املذهيب و مشروع اإلبادة و لكنهم ليسوا مبأمن
من آثاره و كوارثه ،و من خططه و مشاريعه.
و ال يرغب احلكم بوجود بقايا من الشعب تعرف التاريخ و منشأ آل
خليفة و منهجهم ،و ال نزوحهم من الصحاري و احتالهلم البحرين و
تصيريها ملكا خاصا هلم ،و ال اجملازر و الكوارث اليت مارسوها يف أهل
أي
البحرين ،و ال تآمرهم مع األعداء و خططهم ،و ال يريدون أن ينبس ّ
فرد من الشعب مبعارضة و خمالفة هلم  ،و خيططون إىل فناء أهل البحرين
مجيعا إال أولئك العبيد القن الذين يأكلون فتاهتم على حساب
ضمائرهم.
أما التخطيط العام فهو مكشوف لكل مراقب نزيه و ال حيتاج إىل ذكاء
خارق الكتشافه و اهلدف إبادة الشيعة أوال بطريقة غري مثرية أل ّن زمن
اإلبادة اجلماعية بالقتل و احلروب انتهى  ،و يقرتن مع التجنيس اهلائل
السري و إمتيازات خاصة للمجنسني يف السكن و الوظيفة و لوازم احلياة
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تضييق شديد على الشيعة يف كل شؤون حياهتم ،و احلرب ضدهم يف
األرزاق و املعاش ،و الضغط عليهم يف الدراسة  ،و العمل و الوظيفة  ،و
الزواج و مضايقتهم .
و املسالة اليت ينبغي توضيحها هنا هي أننا نضطر لذكر كثريا من القضايا
يفرتض أن يكون النظام قد جتاوزها  ،و لكن طبيعة النظام يف البحرين
طبيعة شر و سوء و فرقة و شقاق ،و لعله يرى أنه يفقد وجوده حني
التخلي عنها بينما األنظمة األخرى جتاوزهتا ،و مسألة العالقات
االجتماعية بني مكونات الشعب البحريين واضحة و جيدة  ،و الروابط و
الوشائج بني املكونني الرئيسيني و مها الغالبية الشيعية و األقلية السنية
جيدة و عالقاهتم كانت متينة  ،و ذلك ال يروق إىل النظام القائم الذي
خيطط إىل التفريق و التمييز و يعيش األحقاد على الشيعة و ما يتضمنه
ذلك من تعبئة سلطوية سلبية و حتريض جعلت اجملتمع يعيش حالة الطبقية
و آثار التمييز كما آثار أحقاد النظام ،فالنظام حيقد على الشيعة و لكن
آثاره متتد على كل اجملتمع ،و لو أن النظام كان عادال و صادقا و يضخ
ثقافة املودة و العدالة بني فئات الشعب لكان كل الشعب متآخيا و
متكاتفا و متضامنا  ،و ألنقلبت أصوات النكري املنافقة إىل أصوات
وحدوية  ،و ذلك لصاحل احلكم على املدى البعيد و االسرتاتيجي خالف
ما يتومهه.
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إ ّن أكرب قضية خيشاها النظام و أكرب سالح ضده هو احتاد الشعب و
خاصة يف مكونيه الرئيسيني الشيعة و السنة ،خيشى من كلمة سواء و
موقف سواء  ،و لذا ظهر خوفه و رعبه جليا يف املظاهرات اليت خرجت
يف مدينة محد ضد اجملنسني و املستوطنني و املستوردين من أبناء البدو و
(اجللف) طبقا للتسمية الشعبية و السبب أن هذه املظاهرات مؤشر على
قابلية احتاد فئات الشعب ضد النظام الفاسد و مرتزقته األجانب و
جالوزته احملليني ،و هو الذي كان يعمل جاهدا لعقود و قرون الحداث
الفرقة و الشقاق بينها.
و مل يكن اخلوف من شباب املظاهرات يف مدينة محد هو الوحيد يف
العصر احلايل بل سبقه يف العقد املاضي برهان و دليل على إرادة الفرقة و
الشقة من جانب احلكم ضد وحدة الشعب و تآلفه و ذلك حينما منع
النظام يف التسعينيات من القرن املاضي من لقاء فئات الشعب مع احلاكم
السابق عيسى بن سلمان و مل يقبل إال بوفدين منفصلني سين و شيعي ،
و خربين يف اإلعالم.
و هنا دليل آخر على سري النظام بطريق معاكس لألنظمة أينما كانت و
كيفما تكون و هو أ ّن الوحدة بني مكونات الشعب سالح اسرتاتيجي ،
و قد استعمله الشعب البحريين ضد (احملتلني) الربيطانيني و عمالئهم
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احملليني يف االنتفاضات و الثورات املتعددة يف العقد اخلامس و السادس
من القرن املاضي ،إذ حاربا االستعمار معا إىل جانب بعض  ،و لكن
النظام حيارب هذه القوة االسرتاتيجية كما (املستعمر) احملتل ،فكالمها
يطبقان سياسة(فرق تسد).
السكان األصليين :
ما كنا لنتطرق هلذا املوضوع لو أ ّن احلكم صمت عن ذلك و لكن يبدو
أن احلكم يواصل تزوير التاريخ ،و املرة األخرية عرب وزير الداخلية  ،أما
مرات سابقة فعرب عمالئه على شبكة االنرتنت ،و بتأييد منه و بتمويل من
الديوان امللكي ،و هذا التزوير كذب فاضح و فاحش ال ينبغي للسياسي
أن يرتكبه و ال للقبيلة احلاكمة أن تقربه ألنه حيرجهم و ي ّذكرهم بتاريخ
يعريهم .
قدومهم و ّ
و ليس الولوج يف هذا احلديث حول السكان مربرا خلطط التجنيس و
التغيري الدمكرايف و اإلبادة الثقافية وصوال إلبادة مجاعية للسكان  ،إال
على الطريقة ( اإلسرائيلية).
و قيل أ ّن حاكم البحرين ردد هذه املهاترات يف اجتماعه مع املعارضة يف
لندن و قال إ ّن كل الشعب البحريين جمنس  ،تسلية لنفسه ،و تربيرا النتقاد
مق ّدر بأن احلكم ليس حبرينيا بل حمتال جاء من الصحراء  ،هذا التزوير
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للتاريخ تنقضه حوادث التاريخ و حلقاته يف عقوده و قرونه ،و يف تراثه و
كتبه ،و يف مقابره و أطالله ،كلها شاهدة على سكان أصليني قضى
أجدادهم على هذه األرض الطيبة قبل أن يأيت آل خليفة و يدنسوها ،و
حيكموا أهلها باحلديد و النار.
ملن يريد أن يعرف السكان األصليني دون أن يصدق بكل احملتويات
التارخيية و اجلغرافية و الرتاث و األطالل فليأيت بلجنة عاملية خبرية ال يد
للنظام فيها  ،و لكن النتيجة واحدة  ،الشيعة أبا عن جد هم السكان
األصليون  ،و هم الذين يطلق عليهم البحارنة  ،و هم املظلومون الذين
عاش أجدادهم على هذه األرض و عمروها منذ آالف السنني  ،و منهم
مجاعات انتشرت يف أمارات اخلليج و املنطقة بعد ظلم و اضطهاد موثق
تارخييا حلماية أنفسهم وأعراضهم  ،و التاريخ يزخر برجاهلم و أعالمهم.
و استمر احلال على هذه اجلزر أو األرخبيل بغالبية مطلقة دائمة هلم مع
توافد أبناء األديان و الطوائف األخرى  ،و كانوا متساحمني معهم  ،و لقد
كانت نسبة الشيعة قبل التجنيس احلايل  % 85من السكان تقريبا .
و أما آل خليفة فهم طوارئ على أرض البحرين  ،و خوارج عن الوطن
 ،و ليس هلم عالقة ال من قريب و ال من بعيد هبما  ،و مل يكونوا يوما
مؤدبني على أرضها بعد احتالهلا  ،و أحدثوا اجلراحات تتلوها اجلراحات
على نفوس أبنائها ،و سالت الدماء تتلوها الدماء بقبح أفعاهلم.
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إ ّن احلاضر كما املاضي و التاريخ كما آالم البحرينيني األصليني يذكر و
يدون احتالل آل خليفة للجزر البحرينية اهلادئة  ،و عبثهم و
يوثق و ّ
إرهاهبم و سفكهم الدماء و استباحتهم لألرض و من عليها يف هذه اجلزر
حىت أزيلت قرى بأكملها من الوجود يف هذا البلد الصغري  ،و مل يبق منها
إال أطالل ت ّذكر بظليمة سكاهنا و ظلم و ظالم احملتلني  ،و بتعبري صريح
ال نفاق فيه و ال كذب فإ ّن احتالل آل خليفة كان هو املذبح األكرب
إلنسان هذه األرض  ،و رمبا منذ خلقها  ،و حاليا يكرر أعقاهبم احتالل
أسالفهم باحتالل ثان عرب استيطان اجملنسني و متددهم و إبادة السكان
األصليني.
احتالل لألرض و اغتصاب لثرواهتا و استحواذ على مناصبها و
استعمال القوة و السلطة إلذالل ناسها و إنساهنا !!! و فرض مرتزقة و
شبه بشر لقمع إرادة أهلها  ،طعمها و طعامها فتات حكامها أبناء
املغتصبني السالفني  ،و هي حالة فريدة أكثر أملا و لؤما من احتالل
الوطن بقوى خارجية و أكثر خداعا و تضليال .
و كل ذلك مل يكن كافيا فالنوبة وصلت لتزوير تاريخ البحرين و أرضها
و تشكيك يف هويتها هبمجية طائفية و عنصرية  ،و ستشهد السنوات
القادمة بشكل خمطط مرسوم صراعا فكريا حول ذلك التزوير فال ينقضي
الفصل منه إال بفضيحة آل خليفة و أقزامهم و أزالمهم.
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و ما كنا لنذكر شيئا حول السكان األصليني أو نشري إليهم أل ّن التاريخ
و اإلنسان و األرض و املاء و اهلواء عليها و فضائاهتا تشري إليهم  ،و
كتب التاريخ و الرتاث تنص صرحيا على أصليتهم و خارجية النظام و
مرتزقته ،و لكن تعنصر النظام و عبثيته و هواه يف تزوير هذا التاريخ أجربنا
على ذكر شيئ يسري حول السكان األصليني  ،و ليعلم العابثون أ ّن
تزويرهم هو تزوير لكل هذه العناصر اليت ذكرنا و هي شاهدة على تزويرهم
كما هي شاهدة على ظلمهم و احتالهلم.
و قد زيّن الشيطان و أبالسته حلكام البحرين اخلوارج عن األرض و
الوطن و اإلنسان فيها ّادعاء أ ّن أرض البحرين ال سكان أصليني فيها و
أمنا اهلجرة املتأخرة هي اليت مجعتهم على أرضها و أ ّن حركة التجنيس يف
التاريخ احلديث أفادت من ينتمون للمذهب الشيعي مقارنة بالسين !!! و
أ ّن الشيعة كثروا فيها حيث هاجروا من أراضي حوهلا ! و التجنيس ليس
لتغيري الرتكيبة السكانية  ،و أنه دستوري و قانوين !!!.
و هذا الكذب الفاضح و االستغفال الصارخ ديدن درج عليه عناصر
النظام فلم يكن وزير الداخلية هو أول من كذب و لن يكون آخر من ّزور
فقد نقل عن حاكم البحرين شبه هذا احلديث حني التقى باملعارضة يف
لندن و أ ّن البلد ال أصيل فيها و الناس فيها كلهم مهاجرون .
لعل احلاكم و ممثله يف جملس الوزراء وزير الداخلية  ،و مرتزقتهم  ،ال
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يقرؤون التاريخ و تاريخ البحرين  ،و ال يفقهون عالقة الزمن باإلنسان على
األرض  ،و أهنم جيهلون املاضي اإلنساين و عالقته باآلثار  ،كما جيهلون
عالقة السكان و األنساب و املناطق و املعامل بالتاريخ  ،و أهنم مل يطّلعوا
يوما على كتب الرتاث  ،و أهنم توارثوا اجلهل كما توارثوا احلقد على أبناء
هذه اجلزر  ،و عذرهم الوحيد أهنم خوارج عن هذه األرض و الوطن فقد
قدموا من الصحراء إىل جزيرة متحضرة  ،و هو عذر أقبح من الذنب ،
فإنّنا يف زمن يرى و يسمع من يف املشرق من يف املغرب  ،و يأتيك التاريخ
طائعا دون عناء بكبسة أزرار و أنت على سرير نومك  ،و لذا البد أن
نذكر هلم مصادر و نقاط و مراجع و نكات سبقت زمن تزويرهم بقرون
كثرية و أعدمت حماوالهتم فال تكون إال هباء و لغوا و إن سطّرهتا جرائد
الغدر و الوثن.
و لذا سيكون لزاما علينا أن نضع مراجع للمراجعة لقوم ال يفقهون
الثقافة و إن قرئوا و ال يدركون التاريخ و إن درسوا  ،و هذه بعض املصادر
و النقاط ملعرفة السكان األصليني :
ابتداءً جيب التوقف عند تسمية الشيعة بالبحارنة و الشيعي بالبحراين
نسبة للبحرين و املعىن يؤكد بوضوح ارتباطهم باألرض و تارخيها و ذلك
ألن غريهم قدموا من خارجها  ،فالذين قدموا من صحراء اجلزيرة العربية
بدو عرب  ،و أ ّهنم كانوا يطلقون على السكان األصليني أصحاب األرض
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البحارنة .
كما جيب الرجوع إىل كل كتب التاريخ و الرتاث مع اختالف مصادرها
و توجهاهتا و منطلقات أصحاهبا فإ ّهنا مجيعا دون استثناء تؤكد على شيعية
جزر البحرين  ،اجلزيرة األكرب و األرخبيل  ،منذ دخول االسالم إىل يومنا
هذا  ،و هذا من خصائص هذا البلد الطيب.
كما ينبغي الرجوع إىل كتب أدباء و شعراء البحرين يف القرون املاضية،
فإهنم على كثرهتم ال جتد أحدا منهم من غري الطائفة الشيعية .
و ميكن الرجوع لكتب املتحدثني عن البحرين و إن كانوا خمالفني
للسكان األصليني فهم يذكرون سكان البحرين نصا و يف هذا ميكن
مراجعة هذه املصادر  :كتاب معجم البلدان للحموي  ،و كتاب تاريخ
املستبصر البن اجملاور يف ذكر صفة البحرين  ،كتاب العذري لالدريسي ،
سنة  417هجري  1026ميالدي  ،كتاب حتفة االنظار يف غرائب
وعجائب األسفار البن بطوطة  ،كتاب حتفة النبهانية  ،النبهاين  ،كتاب
أنوار البدرين للبالدي  ،موسوعة الذريعة للطهراين  ،دائرة املعارف
اإلسالمية الشيعية لألمني.
و آل خليفة ممن يلهيهم التكاثر فعليهم بزيارة املقابر ليكون امليت
شاهدا على احلي  ،و ليقف األموات ضد تزوير التاريخ و اهلوية ،فالبحرين
تنتشر فيها املقابر كمقربة عايل و النبيه صاحل و غريمها للداللة على أصلهم
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و أصوهلم.
كما عليهم زيارة قبور األولياء و الصاحلني و العلماء يف هذه اجلزر
الوادعة قبل جميئ آل خليفة و املظلومة بعد احتالهلم  ،كقرب و ضريح
صعصة بن صوحان صاحب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم
يف بلدة سبسب املندثرة  ،و قرب و ضريح العالمة الشيخ حسني العصفور
يف بلدة الشاخورة  ،و قرب و ضريح السيّد هاشم الكتكتاين البحراين يف
بلدة توبلي  ،و كتكتان أحدى القرى اليت اندثرت  ،و قرب و ضريح
الشيخ
العالمة الفيلسوف الشيخ ميثم البحراين يف املاحوز ،و قرب و ضريح ّ
الشيخ البهائي يف بلدة املصلّى  ،و قرب و ضريح
حسني
عبدالصمد والد ّ
ّ
شيخ عزيز يف السهلة  ،و قرب و ضريح شيخ أمري زيد يف املالكية  ،و قرب و
ضريح الشيخ أبورمانة يف دمستان  ،و غريهم من األعالم األفاضل.
و كتب تاريخ العرب و قبائلها من عبد قيس و ربيعة  ،و بكر بن وائل.
و ال بأس أن نضع هذه املقطوعة الشعرية للشاعر البحريين القدير غازي
احلداد  ،لعل القوم يقرؤون يوما و خيجلون من أنفسهم :
كأننا من بقايا املارقني سبا ؟

متيزون؟ وتقصون ملذهبنا؟

يف جفنة احلقد مبذوالً ومنتهبا ؟

وحقنا بني أيديكم يطاف به

عداوة لبين املختار قد نصبا ؟

من كل جمتلب االصقاع ميزته

وحنن أعلى عرباهنا نسبا

وحنن فخر أوال يف حضارهتا
360

لنا يف مشائل عبد القيس يف كرم

ومن ربيعة طابت رحينا حسبا

وحنن مجر الغضى لو جئت مسجره

لتحسبنه من حتت الرماد خبا
نرعى حببهم للمصطفى قربا

واهلامشيون نور بني أعيننا

وأنبتت من دمانا النخل والرطبا

هوية االرض يف أعراقنا رسخت

لستم عربا
حىت استطالت وقالت ُ

ومل يريب احليا يوماً لوائفها

ملا رآه بقيد لست خمتلبا

كأمنا عري البازي ذو سحل

أو مثل ما قال مطلي على جرب اىل

صحيح أرى يف جسمك اجلربا

يف ظلمة الليل واآلساد خادرة

يبصبص اهلر من قدامها الذنبا

فهذه شيم الدنيا ومنطقها

يعدو على حوزة االحرار منقلبا

تعيب يف أصلنا يا من على

حجر من العروبة نالت أمك اللقبا

و عليهم أيضا قراءة تاريخ األعالم و الصحابة أبان بن سعيد بن العاص
(أم املؤمنني)  ،و العالء بن عبداهلل
و عمر بن أيب سلمة و ّأمه ّأم سلمة ّ
ضخرمي ،والة البحرين األوائل.
احلخ ْ
و البحث يف اآلثار و أماكن العبادة مثل مسجد اخلميس و ما قيل عن
بنائه يف الدولة العوينية الشيعية و اآلثار اليت وجدت فيه بذكر اهلل و رسوله
و وليه ،ال إله إال اهلل  ،حممد رسول اهلل  ،علي ويل اهلل.
و ال بأس أن نزود احلكم بنموذج بسيط حلاالت كثرية من العلماء
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البحرانيني الذين ماتوا و دفنوا يف منافيهم خارج البحرين و منهم :
السيد ماجد بن هاشم بن علي بن مرتضى بن علي بن ماجد احلسيين
العريضي الصادقي اجلدحفصي  ،املدفون يف شرياز.
و الشيخ صاحل بن عبد الكرمي بن حسن بن صاحل بن أمحد بن إبراهيم
بن كمال الكرزكاين و املدفون يف شرياز.
و السيد حسني ابن السيد سليمان بن حسني بن عبد القاهر بن حسني
التوبلي ،املدفون يف احملمرة .
و الشهيد الشيخ علي بن الشيخ عبد اهلل بن علي الشيخ عبد اهلل بن
الشيخ علي السرتي  ،املدفون يف بندر لنجة يف إيران.
و الشيخ عبد اهلل ابن احلاج صاحل بن مجعة بن شعبان بن علي بن أمحد
بن ناصر بن حممد بن عبد اهلل السماهيجي ،املدفون يف هببهان.
و األمراض الوراثية مؤشر آخر على أبناء البلد األصليني مثل مرض فقر
الدم املنجلي أو مرض املنجلية أو األنيميا املنجلية و الذي يسمى حمليا بـ
( السكلر)  ،و هو أحد األمراض اليت يتميز به أبناء املنطقة بنسبة كبرية و
يتوارثونه فهو من أمراض الدم الوراثية االحناللية اليت تسبب تكسر كريات
الدم احلمراء و لذا مسي باملنجلي فال تكون دائرية بل على شكل منجل و
هو آلة قطع النبات  ،و يف البحرين مجعية لرعاية مرضى السكلر لكثرة
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االبتالء به.
و سنذكر هنا بعض عناوين اخلطط السلطوية اليت يقوم هبا النظام و
اهلادفة إىل حتجيم السكان األصليني يف طريقه إلبادهتم ،و ليست هذه إال
أمثلة حيتاج التوسع فيها إىل مزيد من التدوين و كثري من املؤسسات و
تظافر جهود ضخمة  ،و هي بال شك مهمة أل ّن الشعب سيحتاجها كما
أ ّن النظام سيدان هبا.
خطط و خطوات أخرى من مخطط اإلبادة :
خطة كاملة إلبادة الشيعة :
يطبق النظام احلايل خطة كاملة إلبادة الشيعة ق ّدم ألجلها أموال و
اشرتى ذمم و استورد أشباح و أشباه رجال و عقد اجتماعات و ابتز هبا
دول و فئات أغدقت عليه األموال و اخلدمات اللوجستية ألجل الفنت و
املؤامرات  ،و جاء ذكر كثري من أولئك يف التقارير اخلاصة اليت ذكرت
مشروع اإلبادة.
إنشاء فيلق اسرتاتيجي ضد الشيعة :
إنشاء فيلق اسرتاتيجي ملواجهة الشيعة بقيادة وزارة الدفاع واحلرس
الوطين ،جاء هذا كتوصية من دراسة تطبقها السلطات يف البحرين و
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يدعمها الديوان امللكي.
و ذكر هذا مركز اخلليج لتنمية الديقراطية (مواطن) يف اجلزء الثاين من
كتاب البحرين اخليار الدميقراطي و آليات اإلقصاء  ،و الذي اشتهر عند
أهل البحرين بتقرير البندر  ، 2و الذي ذكر جمموعة من خمططات النظام
ضد الشعب البحريين .
و الفيلق وحدة عسكرية مشكلة من  2إىل  5فرق وعدد أفرادها من
 20,000إىل  45,000فرد ،ويقودها عادة ضابط برتبة لواء .و يتكون
اجليش من فرقتني أو أكثر  ،فالفرقة نصف جيش تقريبا  ،توحي هذه
التوصية بصحة الوثائق الصادرة من أ ّن كاتبها يتعامل مع هذه املصطلحات
و هي غري معمول هبا يف البحرين  ،و الدراسة اليت كتبت للحكم يف
البحرين نسبها تقرير (مواطن) للطائفي العراقي نزار العاين.
سياسة التفرقة و الشقاق :
من أهم اخلطط اخلبيثة و األعمال اخلسيسة اليت يقوم هبا النظام هي
سياسة التفرقة و الشقاق و على قاعدة (فرق تسد)  ،و ألجل الغاية و
هي السيادة و السيطرة ستكون الوسيلة بالشقاق و التفرقة ،أي سلوك
الطريق احملرم و غري األخالقي للوصول للغاية  ،ال عن طريق املبادئ و
القيم و الكفاءة و القانون ،و هذه تعترب قاعدة منسوبة إىل مسؤول
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بريطاين كبري طبقتها بريطانيا يف األراضي اليت احتلتها  ،و ذلك ملعرفة أ ّن
الزم الوحدة القوة والنصر  ،و الزم الفرقة الضعف والوهن ،و أكثر ما
خييف النظام و مرتزقته و يفزعه و يرعبه أن تتحد مكونات اجملتمع يف
البحرين ،سيّما املكونني الرئيسيني الشيعة و السنة.
و للوصول إىل حالة التفرقة و الشقاق البد للمرور بطريق متزيق الشعب
وتصعيد روح اخلالف والنزاع بني فئاته و مكوناته ،و حماولة قطع العالقات
و توتريها و هدم روح املودة و احملبة بينها ،و إلقاء اخلالفات  ،و تضخيم
االختالفات  ،و إجياد الضغائن ،و اصطناع الفنت ،بل و حماولة هتك
اآلداب و احلرم بني فئات الشعب كما تفعل صحيفة (الوطن) و عدد
صغري و حقري من نواب السلطة يف جملسها أو ما يسمى (برملان) البحرين
 ،و خمطط الديوان امللكي يف اإلقصاء و اإلبادة للشيعة  ،بل و إقحام
مكونات غريبة عليهم و خمتلفة عن بيئتهم تتكثر هبا مكونات اجملتمع
الواحد بسيط التعدد  ،مبخطط جتنيس ضخم ال طاقة للبلدان اجملاورة
بتحمله فضال عن جزر البحرين الصغرية  ،و تعبئة و حتريض الفئات ضد
أي ممزق  ،و توهينه و تصغريه و
بعضها البعض و متزيق نسيج اجملتمع ّ
احتقاره  ،ليسهل السيطرة عليه و التحكم به.
و حينها البد أن يتم إمهال األركان الرئيسية للوحدة و قوة اجملتمع اليت
هي قوة اسرتاتيجية حقيقية للبلد و ثروة وطنية يف جمتمع البحرين ذي
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الغالبية املسلمة املشرتك يف الدين الواحد و الرب الواحد و النيب الواحد و
الكتاب الواحد و القبلة الواحدة  ،و العبادة الواحدة  ،إضافة إىل االنتماء
الواحد لألرض و الوطن  ،و نضاهلم املشرتك ضد (املستعمر) ،و معاناهتم
املشرتكة يف الكوارث و املصائب.
فأركان النظام يسريون يف اجتاه معاكس للقرآن الذي يقول  ( :و أ ِ
خطيعُواْ
خ
ب ِرحيُ ُك ْم ) سورة األنفال ، 46/و (
اللهخ خوخر ُسولخهُ خوالخ تخـنخ خازعُواْ فخـتخـ ْف خشلُواْ خوتخ ْذ خه خ
صمواْ ِحبب ِل الل ِه خِ
ِ
مج ًيعا خوالخ تخـ خفرقُواْ خواذْ ُك ُرواْ نِ ْع خمةخ الل ِه ) سورة آل
خو ْاعتخ ُ خْ
عمران ، 103/و هم يطيعون الشيطان و يبثون خططهم و مؤامراهتم
لتفريق املسلمني ،و إذكاء العداوة بينهم  ،و يف اجتاه معاكس للدولة
احلضارية الدستورية.
و اجلرائم تتواىل ضد هذا الشعب املستضعف  ،و من هذا النظام
املستكرب  ،و الذي جعل أهل البحرين فرقا و مجاعات ،و بث العداوة و
البغضاء و احليل و الدسائس بينها.
و التقسيم الرئيسي إىل شيعة و سنة  ،و السنة إىل أخوان و سلف و
ليرباليني و عوام و غريهم  ،و الشيعة إىل عدد ما يتوهم رؤوس خمطط
اإلبادة .مث تأيت اخلطوة الالحقة يف دعم اجلهات اليت يركبها و حيلبها
احلكام و يتخذوها مطايا هلم  ،مث حماوالت الجياد الضد النوعي من فئات
و مجاعات صغرية و خمالفة جلماعات أصيلة يف اجملتمع و صريورهتا ذات
366

أمهية.
و الوسيلة هي ضرب كل الفئات يف بعضها البعض للوصول إىل الغاية و
هي الضعف و الوهن  ،و ما قضية عميل االنرتنت (أسد تكريت) إال
واحدة  ،فلم يوفر هذا املأجور أحدا إال استهدفه حىت تلك األطراف اليت
حتسب على احلاكم  ،ليظن اجلميع و يتومهون أ ّن أطرافا حتارهبم و تريد
السوء هبم فيقع النزاع و التنازع و اخلالف بينها  ،و ينشغل اجلميع باجلميع
و املتآمر يراقب ،كما تفعل الصهيونية متاما ،و ذلك بدعم الديوان امللكي
يف البحرين  ،و دوائر التآمر.
و اجلهد األكرب و التآمر األشد ضد اجملموعات الشيعية و حماولة لضرب
بعضها ببعض ،و حماولة تفتيتها و التدخل املباشر يف شؤون الطائفة
الشيعية  ،و من ضمن تلك التخطيطات تشويه الفكر الشيعي و حتريف
معىن املفاهيم ،و من ذلك الرتكيز على موضوع والية الفقيه و اعتباره
مشروعا خطريا  ،و كذلك حماولة دعم بعض الشيعة و جعلهم معارضني
ضد أهاليهم و علمائهم و مؤسساهتم.
و إثارة االختالفات االستنباطية اليت هي نعمة يف الفكر الشيعي و
املسلمني عامة و استغالهلا بشكل سليب من احلكم و دوائره التآمرية  ،و
جعلها موضوع فتنة حبد ذاهتا.
و حماولة دعم بعض األطراف على حساب البعض اآلخر  ،و مجاعات
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على حساب أخرى  ،نكاية و تفريقا بينهم  ،و التواصل يف إثارة الفتنة
بينهم  ،و إبراز مجاعة صغرية ال متثل ثقال يف الشارع الشيعي أو غري مرضية
من قواعده الشعبية و إظهارها مبظهر كبري يفوق حجمها.
و جتنيد أشخاص للتحريض ضد الشيعة و علمائهم ،و مؤسساهتم و
مجعياهتم و مراكزهم.
و أكثر من ذلك تضخيم و تعظيم معارضتهم و مطالبتهم حبقوقهم
املشروعة اليت ينص عليها دستور البحرين كما تنص عليها كل مواثيق العامل
و دساتريه إىل حماولة لالستيالء على احلكم بالقوة و السالح و يزج هبم يف
السجون و املعتقالت و يتعرضون التعذيب و التنكيل بتهم واهية .
و هنا البد من التذكري بأنّه مىت ما اعرتف النظام بالدولة الدستورية فإنّه
ي ّقر مببدأ تداول السلطة و استقالل السلطات الثالث و غريمها مما يتفرع
على الدولة الدستورية كالصحافة احلرة و القضاء املستقل و مبدأ الكفاءات
يف الوظائف و إال اليكون اعرتافه إال كذبا و ضحكا على الشعب  ،و
هو كذلك ضحك و سخرية فإ ّن النظام أعلن بأ ّن الدول مملكة دستورية
لتصويت على ميثاق مسخ تنصل بعده بكل وعوده و حتول إىل عصابة
جمرمني يتسابقون على النهب و السرقات مبجالس صورية و واجهات
مزيّفة.
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حتجيم املؤسسات الشيعية :
تنظر األنظمة االستبدادية و اآلحادية إىل اآلخرين بنظرة شك و ريبة
مهما كان اآلخرون طيبون و ساكنون ،و إىل جتمعاهتم بنظرة استفزازية و
حاقدة مهما كانت هادئة ،و هذا واضح يف النظام الصغري يف هذا البلد
الصغري و الكبري بشعبه.
نقل حديث عن أحد جالوزة النظام يف البحرين يف العقدين األخريين
من القرن املاضي ،و أحد املطلوبني للعدالة يف جرائم ضد اإلنسانية اجملرم
عادل فليفل إبداء انزعاجه الشديد ألحد ضحاياه يف غرف التعذيب من
وجود سوق (جدحفص)  ،و كان يقول ملاذا لديكم سوق لوحدكم  ،و
كأنّه يستكثر على فئة من الشعب أن متارس البيع و الشراء يف سوق
مدينتها ،و هذا اجملرم العبد مؤشر على هنج أسياده و يعرب عن نظرة النظام
املتخلفة حضاريا و أخالقيا !.
أحد مآسي النظام هي عدم قدرته على التخلق احلضاري  ،و واقعه
منحدر حضاريا و أخالقيا إىل درك سافل ال يستطيع فيه من رؤية مجاعة
ختتلف معه متارس حياهتا الطبيعية و تقتين حاجياهتا الضرورية.
و هبذه النظرة الضيقة فإ ّن أي مجاعة شيعية أو ذات غالبية شيعية ،
سياسية كانت أو غري سياسية و إن كانت يف حفل زواج و زفاف فهي
متثل استفزازا ألركان النظام و حتديا لسيطرته و غطرسته!!!.
369

و هبذه النظرة فإ ّن اجلمعيات السياسية الشيعية لن ترقى إىل أن تكون
تشرع شيئا خارج
أحزابا سياسية و لن يسمح هلا النظام بذلك  ،و لن ّ
إرادة النظام  ،و لن توقف تشريعا باطال يريده النظام  ،و سيحاول جاهدا
بأي طريقة من حلها مهما كان املربر سخيفا و تافها  ،بل أ ّن قرار حل
ّ
مجعية الوفاق سبق اإلجازة و الرخصة بتشكيلها ،و هكذا اجلمعيات
الشيعية األخرى.
ال يستطيع النظام الصرب طويال حىت على منوذج حماصر و ممنوع من القوة
و التأثري يف احلياة السياسية  ،و إن كان هناك من تأخري فألن هذه
اجلمعيات تعطي احلاكم شبه شرعية ال يستحقها و ليست شرعية تامة،
فاحلكم ال يفقه أين يضع قدميه و يغلب على أركانه اجلهل و التعصب و
العنصرية ،و ال يعلم أين تأخذه األقدار و املقادير.
و النظام مستمر يف حتجيم املؤسسات الشيعية أو ذات الغالبية الشيعية ،
فالوفاق و غريها من اجلمعيات ممنوع عليها أن تلتقي مع مرجع إسالمي
شيعي ،و ممنوع عليها أن تلتقي مع شخصيات سياسية ال يرتضيها النظام،
و ممنوع عليها أن تتداول شؤونا مع سفري دولة و إن كانت حليفة للنظام ،
و ممنوع عليها أن حتضر برملانيا كويتيا ليحاضر يف األوضاع السياسية ،و
ممنوع عليها أن تقيم مؤمترها السنوي مع ضيوف خليجيني و عرب  ،و
ممنوع عليها مترير قانون إجتماعي ال يرتضيه أطراف النظام  ،و ممنوع عليها
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عقد أي فعالية خارج البحرين و حتت أي ظرف ،و الوفاق يف نظر
السلطة الساخط جسم جيب أن خيرتق  ،و ينبغي الشك يف مصادر
متويلها و حماربة تلك املوارد و املصادر.
فأي قيمة للدخول مع النظام يف مشاريعه و هي تستهدفك أنت أوال و
ّ
أخريا  ،و يظهر لك الغدر و ال يبطنه  ،و يشن عليك احلرب متعددة
اجلبهات و اجلوانب دون تقوى و رادع أو قيّم و أخالق  ،أو ضمري و
إنسانية !!!.
تأهيل مرتزقة سياسيني على حساب الشيعة :
إحدى التوصيات اليت يطبقها النظام يف البحرين هي ما مسي باسرتاتيجية
األمن الوطين يف البحرين وإعادة تأهيل كل الكوادر القادرة على زعزعة
الشيعة.
و ذكر كتاب البحرين اخليار الدميقراطي و آليات اإلقصاء الصادر عن
مركز اخلليج لتنمية الدميقراطية(مواطن)  ،أ ّن التوصية تشمل وجوب جتنيد
 75إىل  100فرد من املتقاعدين من الدفاع ملهام سياسية  ،و ضمن
شروط خاصة ألصحاهبا حبمل مؤهل ثانوي و نضج سياسي  ،و يرتاوح
العمر بني  45– 42سنة ،و جيري هذا املخطط ملدة مخس سنوات قادمة
من تاريخ التوصية.
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و مبعىن آخر يتم استبدال الشعب البحريين بطريقة عمودية و افقية،
فجانب من العملية باسترياد املرتزقة و إحالهلم حمل الشعب  ،و يف اجلهة
األخرى من العملية استبدال الكادر باألجنيب  ،فيؤتى مبتقاعدين من
الدفاع و تأهيلهم كساسة للبالد و العباد  ،و هؤالء املتقاعدين هم
جمنسون أو عمالء و جالوزة للنظام  ،كما يتم استبدال الصحفي البحريين
صاحب األرض و الوطن بآخرين من مرتزقة الصحافة األردنية  ،أو املصرية
و غريهم.
تآمر النظام مع قوى خارجية لضرب الوجود الشيعي :
تتم إتصاالت النظام البحريين بقوى خارجية و التعاون و التآمر معها يف
عمليات اإلبادة و التجنيس و التنكيل بالشيعة  ،و تضمن اجلزء الثاين من
كتاب البحرين اخليار الدميقراطي و آليات اإلقصاء توصية جاء فيها :
(االستفادة من وزير الداخلية املصري يف إحكام السيطرة على الشيعة) .
و قرار التجنيس يف البحرين نسبه مسؤولون عرب إىل اجلامعة العربية و
أنه مت يف أروقتها وبتنسيق عريب اشرتكت فيها دول عدة رئيسية وجدت يف
أي حصول للشيعة على حقوقهم السياسية أمرا ال ميكن القبول به أو
جتاوزه و إن شكلوا األغلبية  ،و هؤالء العرب هم أنفسهم أيضا الذين
دفعوا بنفس اجملاميع و من أوساط معينة للقدوم إىل البحرين بغرض
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احلصول على اجلنسية والذوبان يف اجملتمع البحراين من أجل تغيري الرتكيبة
السكانية و لرفع نسب أبناء املذاهب السنية و أعدادهم اليت مل يش ّكلوا
قبل التجنيس بأكثر من . % 15
و طبقا ملقال ممدوح الشيخ يف جريدة األهرام املصرية بعنوان (احلقد
املقدس) حول سنة العراق ذكر أ ّن ( األنظمة احلاكمة مارست دورا قذرا
ملساندة األسرة احلاكمة يف البحرين على حساب الشعب).
كما ذكر على لسان مسؤول عريب أ ّن ( عملية التجنيس اليت متت يف
البحرين قبل سنوات بتنسيق عريب لتغيري الرتكيبة السكانية على حنو يضمن
حرمان شيعة البحرين من حقوقهم السياسية)( .كتاب كارثة التجنيس ،
مركز البحرين للدراسات العاملية و االسرتاتيجية) .
و هكذا تنحدر اجلامعة العربية إىل مستويات قياسية هابطة و هي
تفتيت وحدة الشعوب و التآمر عليها و اللعب برتكيبتها السكانية و
املشاركة يف متزق نسيجها االجتماعي .
أما أغرب تعاون للسلطة يف البحرين فهو مع النظام الصهيوين يف
فلسطني احملتلة و اليهود و بعدة واجهات  ،فهم ابتداء درسوا التجربة
االسرائيلية و اعتربوها حافزا هلم للتغيري السكاين و اإلبادة  ،و هم ذهبوا و
بأعلى سلطة يف البلد إىل اإلسرائليني يف أمريكا و بريطانيا يتسولوهنم و
يتوسلوهنم للسكن يف البحرين و أغروهم باالمتيازات  ،و من جهة ثالثة ما
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ذكرته املصادر البحرينية من التعاون األمين املباشر بني السلطتني الظاملتني
يف البحرين و تل أبيب.
التمييز يف كل مناصب الدولة :
كرس احلاكم احلايل محد بن عيسى حالة التمييز و الطائفية بصورة بشعة
ّ
فاقت سلفه  ،و كان عهد احلاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة
احملاصصة بالتساوي للمناصب الوزارية بني الشيعة و السنة و آل خليفة و
لكل مخسة وزراء من جمموع مخسة عشر وزيرا  ،و حني حكم رافع شعار
اإلصالح ارتفع التمييز متييزا و الظلم ظلما و الطائفية بشاعة و أصبح
للشيعة مخسة وزراء من جمموع واحد و عشرين وزيرا سنة  2004أي
بنسبة  %23طبقا ملصادر حبرينية  ،و اشتملت التشكيلة الوزارية لسنة
 2006على  6شيعة من بني  24شخص،أي بنسبة  %25و هو الربع
متاما من جمموع  ، 24و هم  18وزيرا وثالثة نواب لرئيس جملس الوزراء و
وزيري دولة  ،و الرابع و العشرين منهم رئيسهم خليفة بن سلمان  ،و هو
رئيس للوزراء منذ ما يقارب أربعني سنة  ،و هذا يشري إىل احلالة
اإلقصائية اليت ميارسها رأس النظام ضد املواطنني الشيعة.
و هكذا يف املواقع اإلدارية األخرى  ،كمجلس الشورى املعني  ،اإلدعاء
العام واجمللس القضائي ،احملكمة الدستورية ،اجمللس االعلى للمرأة ،اجمللس
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اإلقتصادي ،جامعة البحرين ،مركز البحرين للدراسات والبحوث،
االحتادات الرياضية ،وغريها  ،و من أكرب املناصب إىل أصغرها.
حرمان الشيعة من املناصب :
خيضع توزيع املناصب و الوظائف يف البحرين حلالة القرب و البعد من
رأس النظام ،فآل خليفة هلم املناصب الكربى يف الدولة و هم مع هذا
متقاتلون فيها و مميزون ،مث تأيت طبقة منتفعة للحكام من السنة و عائالت
شاركت النظام يف مشاريع الظلم و االضطهاد ،مث عموم السنة و يف
األخري الشيعة  ،لكن هذا له استثناءات قليلة حيتمها الوضع السياسي
احمللي و العاملي  ،فاملناصب توزع على أفراد آل خليفة و منافقيهم و حيرم
أبناء الشيعة من العمل و خيتنقون بالبطالة  ،و الشيعي مهما كان خملصا
بل و عميال للسلطة فإ ّن له مرتبة من الرتقية يصل إليها ال يتعداها أبدا ،
فال وجود لضابط شيعي أو عقيد أو عميد ،و ال مدير عام مسؤول يف
إدارات الدولة.
حرمان الشيعة من الوظائف :
القبيلة احلاكمة تسيطر على مجيع الوظائف اليت ترتبط مباشرة باستعمال
القوة الفعلي ،أو بالتهديد باستعماهلا  ،و تلك الوظائف اليت ترتبط باعادة
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توزيع الثروة والضمان االجتماعي  ،و تشمل الشرطة واجليش و القوات
اخلاصة ووزارة العدل والداخلية واخلارجية ودوائر اهلجرة .
و بسياسة متييزية و طائفية فريدة يف العامل تسيطر القبيلة و حلفائها على
كل الوظائف الرمسية املتعلقة باألمن والدفاع والنظام والعدل والقانون ،و ال
ختضع للمؤهالت العلمية أو الجنازات اقتصادية و تربوية ،و املفضلون
لدى القبيلة هم اجملنسون و السنة القبليون أقل الفئات إجنازا يف التحصيل
العلمي و الرتبوي ،و يتم إقصاء الشيعة بشكل قاس و واضح ال لبس فيه.
منع توظيف الشيعة يف أجهزة األمن والشرطة والدفاع :
إن النظام السياسي االجتماعي القائم على االمتيازات والتمييز وسوء
توزيع الثروات يكون عرضة بشكل دائم لالضطراب األمين  ،و لذلك
تسعى الفئة املستفيدة من استمرار هذا النظام اىل تأمني االمتيازات و إدامة
النفوذ عرب بناء قوة أمنية حلماية نفسها من بقية الفئات ،و من الطبيعي ان
تقوم هذه املؤسسات على أساس السيطرة الكاملة على تلك الفئات و
احتكار املناصب العليا يف اجليش والشرطة ،واالعتماد يف املناصب الدنيا
على الفئات ذات الوالء السياسي ،واألجانب من أصول و أعراق مضمونة
الوالء .ولذلك جند بان مؤسسة اجليش واحلرس الوطين متتنع عن توظيف
الشيعة وجتلب بدال منهم ابناء القبائل من األردن و اليمن و سوريا.
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مصادرة حق تعليم الرتبية الدينية :
حيرم أبناء الشيعة و الذين ميثلون غالبية الشعب البحريين من تعليم الرتبية
الدينية يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم على مذهبهم  ،بل يقوم النظام عنوة
و قوة بتعليمهم الرتبية الدينية وفق مدرسة أخرى ال يرتضوهنا و هلم احلرية
و احلق يف ذلك ،وهذا جاري يف كل املدارس مبا فيها تلك اليت ميثل الشيعة
فيها  %100من الطالب .
يفرض على الشيعة و أبناءهم و أطفاهلم أن يتعلموا الرتبية الدينية وفقا
ملنهج خمالف ملنهجهم و يتعارض يف بعض مبادئه مع عقيدهتم املذهبية ،و
اهلدف أن يتمذهبوا بغري مذهبهم و يضعفوا من تعلم مبادئه و تعاليمه ،و
يندرج هذا العمل حتت إطار التوجيه الثقايف والديين لألطفال و هذا ظلم
فاحش و حيتاج إىل حماكمات للمسؤولني عنه ،قد يأيت هبا الزمن سريعا.
تغييب متعمد لتاريخ الشيعة يف مناهج الرتبية و التعليم :
تعمد واضح يف تغييب التاريخ الذي يعين الشيعة من قريب أو بعيد يف
مناهج الرتبية الدينية يف مدارس البحرين احلكومية منها و اخلاصة اليت تتأثر
بالنهج املأساوي للحكم و احلكومة  ،و مصادرة منهجية حلرية التعليم
الديين للشيعة يف املدارس العامة اليت تعىن هبا بشكل مباشر وزارة (الرتبية)
و التعليم ،بل إقصاء انتقائي يف كتب التاريخ اإلسالمي العام الذي يرتبط
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بعقيدة الشيعة و مذهبهم و رجاهلم  ،و مثال ذلك ثورة و مقتل اإلمام
احلسني بن علي بن أيب طالب (عليهما السالم) ،ابن بنت رسول اإلسالم
حممد (صلى اهلل عليه و آله وسلم)  ،و سيد شباب أهل اجلنة  ،فإنّه مع
عظمة احلدث يف التاريخ اإلسالمي و أمهيته طول ذلك التاريخ  ،و
نرباسيته للثورات الالحقات يف قطع التاريخ البعيد و القريب  ،و اعتقاد
غالبية الشعب به فإ ّن احلكم و من خلفه وزارة التعليم تتعمد إقصائه من
مناهجها كأنّه مل يكن يف التاريخ ،ليؤكد ذلك اإلقصاء و اإلمهال أ ّن
مشكلة آل خليفة و الطغاة عامة يف املنطقة مع أهل بيت النيب أساسا و
أصالة و عليها تتفرع املشكلة مع من يواليهم و حيبهم ،فلو تربأ الشيعة يف
البحرين عن أهل بيت النيب(صلى اهلل عليه و آله وسلم) و اختذوا منهجا
خيالفهم لرفع آل خليفة النصب و العداء هلم.
تزوير التاريخ يف املناهج الدراسية:
وضع النظام املناهج الدراسية بطريقة مشوهة لبعض حقائق التاريخ ،و
كأ ّن التاريخ الثقايف للبحرين مل يبدأ إال بعد احتالل آل خليفة للجزر
البحرينية عام  ، 1783و يدرس الطالب يف املناهج أن غزو اجلزر مث
احتالهلا فتحا  ،و هو مصطلح إسالمي له معانيه اخلطرية ،و يستعمل
حني انتصار املسلمني على بلدان غري إسالمية.
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يدرس يف املدارس ال يعرتف بالوجود الشيعي الذي
و التاريخ الذي ّ
تواجد يف البالد منذ صدر اإلسالم وهو مذهب الغالبية من السكان.
و ما يثري االستفزاز و ميثل كارثة حقيقية يف البحرين هو أن احلكم الزال
يواصل منهج إحالل تاريخ مزيف على أهل البحرين ،وإلغاء التاريخ
احلقيقي للسكان األصليني  ،و التفاصيل السوداء ملخطط النظام مبا فيها
كل املعامل األساسية هلوية البحرين
التجنيس توصل لليقني مبحاولته مسخ ّ
وشعبها ،السيّما أن املخطط يُدار عرب مافيات سياسية وأمنية مرتبطة
باحلكم مباشرة وتتقاطع مع القصر ذاته ،و مدعومة من قوى خارجية.
و توسعت حماولة تشويه و تزوير تاريخ البحرين بأبعاد خمتلفة و مت
استئجار أقالم من بلدان متعددة لتكتب و تزور هذا التاريخ و هي غريبة
و أجنبية عنه وفق خطوط عامة حددهتا السلطات البحرينية  ،و خصصت
هلم مبالغ طائلة  ،فالتزوير حيتاج إىل أموال إضافية و ضمائر ميتة.
حرمان الشيعة من املنح الدراسية:
يتم تضييق اخلناق على الطالب الشيعة يف املنح و البعثات الدراسية
اجلامعية ،و إن كانوا متفوقني و بدرجات ممتازة ،و يعطى بعضهم فروع
دراسية أقل من درجاهتم و طموحاهتم اليت يستحقوهنا  ،و تعطى آلخرين
ليسوا كفؤا هلا  ،كما أ ّن املوظفني أنفسهم يف وزارة الرتبية و التعليم يعانون
379

من متييز فاضح  ،فال يتم إبتعاث املوظف الشيعي ولو كان متميزا  ،ويتم
انتقاء موظفني من فئات وعائالت معينة ليتم ابتعاثهم على الرغم من تدين
مستواهم وحتصيلهم العلمي.
مصادرة التوجيه الديين يف اإلعالم احمللي :
ال يسمح للشيعة يف البحرين بالتعبري عن آرائهم و معتقداهتم و
مناسباهتم و مرامسهم و مجيع أنشطتهم الدينية كمادة إعالمية يف اإلعالم
املكتوب أو املسموع أو املرئي ،و أقصى ما يتاح هلم هو مواد يسرية يف
الصحافة يف السنوات األخرية خالل أيام عشرة عاشوراء ال ميثل أبدا ثقلهم
السكاين و عددهم و مناطقهم مبقدار ما يشري إىل حجم مظلوميتهم،
وهي تغطية مزاجية ،خجولة غري معمقة ،و غري مدروسة ،كما ال يسمح
فعال هلا من خالل برامج موجهة وراقية ومؤثرة ،كما يتم التحكم يف
بدور ّ
احملتوى والعمق ونوعية احلديث القصصي عن عاشوراء ،حبيث يتم ضمان
تقليل التعاطي مع املتحدث.
و احلرية تعين فيما تعين أن يسمح اإلعالم الرمسي من تلفزيون و إذاعة و
صحافة يف بث مواد دينية لكل فئات الشعب و للشيعة إستنادا لرؤيتهم
الشرعية و ال يقتصر على التوجهات اخلاضعة للحاكم  ،و دون التدخل
حق هلم  ،و عدم ذلك
يف فقراهتا من جانب احلكم و أجهزته ،و ذلك ٌ
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يعين انتهاك فاضح حلقوق احلريات الدينية وتعلمها وممارستها ،و يعين
بوضوح ال ميسه الشك أ ّن البلد فاقدة للحريات و احلرية الدينية  ،و ال
جيوز فيها املتاجرة بشعارات فارغة كاإلصالح األجوف.
التضييق على الصحفيني الشيعة و إهناء أعماهلم :
لدى النظام رغبة جاحمة يف إحالل العنصر األجنيب حمل املواطن البحريين
و خاصة الشيعي ال سيّما يف املراكز و املناصب اليت هبا جنبة أمهية خيشى
فيها على نفسه كالصحافة.
و يقوم بالتضييق على الصحفيني الشيعة و املوظفني يف املؤسسة
الصحفية و إهناء أعماهلم  ،و من أمثلته ما حصل يف جريدة األيام
احلكومية  ،حيث أقدمت و بدون مربر و ال سابق إنذار و بصورة تعسفية
على إقالة مجاعية ألعداد من العاملني الشيعة من اجلريدة سنة  ، 1990و
منهم املصور عبد اهلل اخلال ،و موظفي قسم التصحيح فالح مرهون و
عباس سرور  ،و آخرين.
بل و يفضل النظام الصحفي األجنيب و املرتزق اإلعالمي على املواطن
مطلقا  ،و لقد وضع أركان النظام هلم مستشارين أعالميني أجانب و
مرتزقة أردنيني و أمهلوا البحرينيني.
و بعد تقرير البندر استضافت السلطات البحرينية عدد كبري من مدراء
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الصحف املصرية يصل إىل مثانية و بعضهم ينعق يف الفضائيات كقنبلة
صوتية فارغة و مت رشوهتم مث رجعوا حمملني باهلدايا و غري ناشرين للفضائح
و املخازي اليت تضمنها التقرير !!.
نسف احلرف و املهن التقليدية و عدم تطويرها :
كانت جمموعة من احلرف و املهن البحرينية األصيلة متوزعة يف قرى
البحرين  ،و كان يتوارثها األبناء عن األجداد و متثل تراثا حيا و مشهودا
أمام أعني الناس حىت عقود قليلة ماضية ،و لكن النظام نسف تلك املهن
يطورها و مل يأت بآالت
و احلرف و مل يعنت هبا و بأهلها  ،كما أنه مل ّ
تنسجم مع تطويرها و حتافظ على تراثها ،و هي مرتبطة بالتاريخ حيث
تعترب املهن و احلرف عامة من أركان بناء احلضارة البشرية على مر العصور
 ،و من هذه احلرف صناعة النسيج و اشتهرت هبا قرية بين مجرة و
أبوصيبع ،و منها األزياء الشعبية و التطريز  ،و عمل العباءات و
(البشوت)  ،و منها صناعة الفرش املسماة بـ (املديد) اليت اشتهرت هبا
جزيرة سرتة  ،و صناعة السفن اليت كانت رائجة على سواحل اخلليج و
يسمى صانعها قالف و اجلمع قالليف ،و صناعة آالت صيد األمساك كـ
(القراقري) و مفرده (قرقور) و هو سلة كبرية مصنوعة من أسالك معدنية
توضع يف البحر .
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و منها جمموعة حرف متعددة من منتجات شجرة النخيل كماء اللقاح و
منتجات خوص النخيل و جريده و عذوقه وهذه تنتشر يف القرى الشمالية
كقرية القدم و كرباباد و كرانة و أبو قوة .
و منها مهنة احلواجة و اليت تعتمد على فرز النباتات واألعشاب الطبيعية
واستخدامها كأدوية لبعض األمراض.
و منها صناعة الفخار و اليت تركزت يف قرية عايل و هي استعمال الطني
يف صنع األواين املختلفة االستعماالت.
هدم الرتاث املعماري :
مارس النظام الظامل هدم الرتاث املعماري البحريين الذي حيكي جانبا من
قصة تطور البلد عرب القرون ،وعمدت السلطات هلدم اآلثار املعمارية يف
كافة مناطق البالد حبجة إعادة ختطيطها ،فلم يبق من تلك اآلثار شيء،
بينما مل تقطع سياسة اإلعمار والتخطيط شوطا كبريا ،ويستغرب الزائرين
من تداعي البنية التحتية يف املناطق ذات الرتاث التارخيي ،فال شوارع وال
جماري وال حدائق عامة ،كما هو موجود لدى دول اجلوار .
تغيري أمساء املناطق الشيعية:
و ضمن املشاريع اليت قام هبا النظام و تصب يف اإلبادة الثقافية هي
تغيري أمساء مناطق و قرى البحرين ،لطمس اهلوية الثقافية للبالد ،و إجناح
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مشروع التغيري السكاين  ،و تكريس قمع احلريات و تقنينه  ،و تغيري
األمساء أمنا هو من اختصاصات اجملالس البلدية املنتخبة يف دول العامل
املتحضر  ،و لكن يف دولة حيكم و يتحكم هبا نظام دكتاتوري تكون من
اختصاص دوائر التآمر اخلفي على الشعب البحريين ،و هي تشري إىل
عقدة النقص اليت يعاين منها النظام األجنيب عن الشعب .
و مثال على ذلك التغيري منطقة قرية كرباباد  ،فإ ّن التاريخ و اجلغرافيا
حمددين باسم كرباباد  ،و لكن النظام أبدهلا باسم آخر و هو السيف ،
كنوع من تغيري اهلوية  ،و هي منطقة تارخيية و توجد هبا قلعة الربتغال
املعروفة  ،و قد خلت العالمات و اللوحات املرورية من اسم القرية التارخيي
على الشارع الرئيسي .
تغييب املعامل الشيعية :
لقد عمل النظام على إخفاء كل ما يدل على أصالة هذا الشعب  ،و
عمد على حمو كل املعامل الدالة على جذوره  ،و قام مبحاولة خلق معامل
جديدة  ،و يوجد كثري من األدلة على ذلك عند أهل البحرين عامة و
لكنها حتتاج إىل موسوعة متكاملة يف تفصيلها و بيان وجوهها املختلفة،
لكثرة أمثلتها.
منها حماولة رفض أي مسجد شيعي على شارع رئيسي ،و هذا مؤكد من
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موظفي األوقاف الذين نقل عنهم أن السلطات الرمسية متنع ذلك و ال
جتيزه.
و تغييب عام لكل القرى الشيعية و إمهاهلا بشكل سافر ،و إظهار
القرى السنية و العمل هبا كنوع من مظهر تراثي  ،و كذا إبراز املدن
تبني الوجهة السنية للمدن
اجلديدة كمدن سنية و الرتكيز على مؤسسات ّ
اجلديدة.
و منها منع كينونة املراكز و الدوائر الرمسية يف أراضي سكاهنا شيعة ،و إن
حدث ذلك فيوضع اسم تلك املراكز أو الدوائر بأمساء قرى أخرى سنية
خالفا ملوقعها ،و هذا يعترب قمة االحنطاط السلطوي ،و يشري بوضوح إىل
مدى مرضية القائمني على السلطة ،و كمثال بريد املنطقة الشمالية الغربية
من البحرين  ،و هو بريد صغري يف وسط قرية الدراز الشيعية لكنه باسم
بريد البديع السنية  ،و هذا الربيد افتتح باسم بريد الدراز و مت استدراك
األمر الحقا و بعد مرور أكثر من سنة فسمي باالسم اجلديد و هو بريد
البديع ،و هكذا مدرسة يف قرية بين مجرة الشيعية و لكنه باسم مدرسة
البديع ،كما أ ّن الشارع الذي مير على عشرات القرى الشيعية التارخيية
مسمى بـ (شارع البديع) و هي قرية طارئة على املنطقة و ينتمي أكثرية
سكاهنا إىل قبيلة الدواسر السعودية ،و هكذا مركز صحي يف بين مجرة
باسم البديع بل و بلدية املنطقة الشمالية بأكملها باسم البديع ،و البديع
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هي القرية الوحيدة يف تلك املنطقة اليت تدين باملذهب غري الشيعي.
و ال نريد من هذا الكالم فرزا و استنهاضا طائفيا و أمنا مقارنة و مطالبة
بالعدالة و احلقوق لكل طوائف الشعب البحريين و رفع التمييز و اإلقصاء
من بينها  ،و البديع و أهل املنطقة يف عالقات حسنة لوال مؤامرات
النظام.
ختطيط املناطق السكنية و التوزيع السكاين :
يتناسب التالعب باملناطق السكنية مع التغيري الدميوكرايف الذي يصبوا
إليه احلكام يف البحرين ،فمدينة محد أسست لتكون موطنا للمجنسني
السعوديني املستوردين للبحرين و الذي فشلت خطة استريادهم و من مث مت
توزيع البيوت على اجملنسني السوريني و األردنيني و اآلخرين  ،و البيوت
اإلسكانية يف البحرين توزع على املواطنني البحرينيني بيعا بأقساط شهرية
ملدة مخسة و عشرين سنة قد تصل املبالغ فيها ألضعاف أسعارها احلقيقية.
و مدينة زايد وزعت للمجنسني و جالوزة احلكام و مرتزقتهم ،و
اختصت مناطق عسكر و جو باجملنسني دون سواهم حيث ضايقوا البقية
الباقية من البحرينيني بعد مشاكل و أزمات كثرية ،وهي أشبه مبستوطنات
حمتلني.
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أما مدينة الرفاع مقر سكن قبيلة آل خليفة فهي خاصة ألبناء القبيلة و
خدمتها و مرتزقتها من اجملنسني ،و هي حمرمة على املواطنني الشيعة  ،و
من متلك منهم فيها فهو عن طريق قسائم اإلسكان القدمية و أما غريهم
فهم ممنوعون من أي نشاط عقاري يفضي إىل متلكهم أي قطعة أرض أو
مبىن  ،و هذا ضمن القوانني الكثرية اليت تطبق دون أن تكتب أو تعلن.
و مدينة احملرق أيضا أصاهبا الداء القبلي اخلليفي و هي اليت تضرب مثال
حيا للتعايش بني املذاهب اإلسالمية أصبحت اليوم حمرمة على ساكن
يسكنها من خارجها إن كان شيعيا.
و يتناسب ختطيط الدولة للمناطق السكنية بصورة هتدف إىل توزيع
املواطنني يف مناطق سكنية جديدة بدال من العناية باملناطق السكنية اليت
يقطنوهنا حاليا ,و اهلدف من ذلك هو تفتيت اهلوية الشيعية التقليدية
للقرى التارخيية وذلك بالقضاء عليها تدرجييا وحمو آثارها الثقافية وانتماءاهتا
التارخيية ,وقد دأبت السلطات على إبادة اهلوية الشيعية منذ عقود و لكنه
اصطدم بوعي املواطنني ومقاومتهم له فمنع من التحقق.
منع و إعاقة بناء املساجد الشيعية :
متتنع السلطات من إعطاء إجازة واحدة لبناء مسجد واحد للمسلمني
الشيعة يف منطقة الرفاع  ،و ال عذر هلا و تربير سوى أ ّن طاليب املسجد
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شيعة!!! املسجد لعبادة اهلل وحده ال شريك له و لكنه ممنوع  ،و على
الساكنني الشيعة القدماء  -و ال جييز النظام للشيعة السكن يف الرفاع
اآلن -املتواجدين يف قسائم اإلسكان أن يبحثوا عن مساجد خارج
يصلوا إليه و يبتهلوا و يناجوه ،و ال
منطقتهم ليعبدوا اهلل وحده فيها و ّ
جييز النظام بناء أي مؤسسة حسينية هلم يف املنطقة.
و مدينة زايد وهي مدينة حديثة البناء مت ختصيص قطعيت ارض لبناء
املساجد ومل ختصص أي منها ملسجد شيعي.
و مدينة محد مثال صارخ فاضح ميثل إدانة ضد النظام و دليال على بغيه
و ظلمه و متييزه و طائفيته  ،حيث ميثل الشيعة غالبية السكان أو نسبة
متكافئة و لكن النظام يعطي  24مسجدا للسنة مدعومة و مل جيز النظام
إال بناء أربعة مساجد للشيعة فيها من املتربعني الكرماء ،و مينع أن تكون
يف املدينة مؤسسة حسينية واحدة حىت وقتنا هذا الذي يسخر فيه النظام
من الشعب بشعارات واهية ال تساوي يف الواقع شيئا مذكورا  ،هذا بعد
مضي عشرين سنة على إنشائها ،و مع الطلبات بذلك و الوساطات و
السلطات متتنع.
و مدينة عيسى ،وهي أقدم مدينة حديثة بنيت بشكل خمطط ،حتتوي
على  24مسجدا وجامعا باملدينة للمسلمني السنة ،بينما ال يوجد سوى
أربع مساجد فقط للمسلمني الشيعة  ،و حسينية قدمية.
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و يوجد يف قرية عراد و املناطق اجملاورة  22مسجدا  ،ليس للمسلمني
الشيعة منها سوى ستة مساجد داخل قرية عراد  ،و مل يسمح هلم ببناء
مساجد يف املنطقة املسماة عراد اإلسكان أو عراد اجلديدة .و هكذا يف
بقية املناطق.
تصغري مساحة املساجد الشيعية :
حتاول السلطات الظاملة تصغري مساحة املسجد يف املناطق الشيعية  ،و
حتويله من جامع إىل مسجد كما قيل يف مسجد اإلمام الصادق (عليه
السالم) يف الدراز  ،و هذا يشري إىل إرادة من تغييب أي واجهة و معلم و
مظهر شاهق.
جتيري املساجد يف األماكن العامة :
يقوم النظام بتجيري املساجد يف األماكن العامة طائفيا وتسجيلها بطريقة
طائفية إداريا و جعلها يف األوقاف السنية  ،أحدها يف السوق املركزي و
آخر يف منطقة كرباباد و اليت غريت السلطات امسها إىل (السيف)  ،وليس
من أبناء السنة يف السوق املركزي أو كرباباد إال القليل إذ الغالبية الساحقة
من العاملني يف السوق هم من الشيعة و حتيط بالسوق قرى شيعية
خالصة.
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بناء مساجد سنية يف القرى الشيعية :
تقوم السلطة الطائفية ببناء مساجد ألبناء السنة يف املناطق الشيعية
اخلالصة كنوع من الغزو السكاين للمناطق الشيعية و القرى الشيعية اليت
يندر فيها تواجد أخوهتم من املذاهب األخرى  ،و ذكرت بعض املصادر
البحرينية أمثلة منها جامعا كبريا على الشارع الرئيسي لقرية سار  ،و تلك
منطقة شيعية فال يرتاده عادة إال األجانب من هنود و باكستانيني و
غريهم؟!!
و كثري من املناطق البحرينيّة أصاهبا ما أصاب قرية سار وهذا له األثر
اخلطري يف حمو اهلويّة الشيعيّة اليت تتمركز هبذه املناطق ال سيّما إذا نال هذه
املناطق بعض من املنشآت العمرانيّة .
و مسجد آخر يف بالد القدمي و هي منطقة شيعية خالصة  ،و عادة
يرتاده العمال األجانب.
و ذكر كتاب (استقالل املؤسسة الدينية يف البحرين و حماولة اخضاعها)
لعدد من األمثلة  ،مثل مسجد يف قرية باربار الشيعية  ،و آخر يف أحدى
قرى جزيرة سرتة  ،و رابع بني قرييت سار و القرية و يسمى جامع البستكي
 ،وعلى شارع البديع يف منطقة مقابة-الشاخورة مسجد آخر  ،ويف قرية
توبلي يتم إنشاء مسجد يسمى (جامع شيخة خليل كانو)  ،و مسجد
على مدخل الدير  ،و يف منطقة سند و مسجد جنوب شرق عذاري  ،و
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آخر على الشارع العام يف مدخل النويدرات  ،و مسجد آخر يف منطقة
كرباباد و يقع يف مشال ( جممع السيف ) و هي منطقة حيوط هبا السكان
الشيعة .
و لكن يف املقابل ال يسمح للشيعة ببناء مسجدا واحدا يف األحياء
السكنية ذات الغالبية السنية كاحلد أو الزالق.
إمهال املساجد الشيعية :
يقوم النظام بإمهال متعمد للمساجد الشيعية و إن كانت أثرية  ،رغبة
منه يف هدمها  ،و حمو آثارها و أطالهلا  ،و كثري من تلك املساجد بسيطة
البناء و العمران لكنها عامرة بالعباد الذين حيرمون أيضا من العمل و تشن
عليهم حرب األرزاق من قبل النظام اجلائر .
بينما يقوم بتكثري املساجد السنية و جيملها بأحدث طراز و إن كانت
قليلة الرواد و العباد ،و يدعمها أكرب و أكثر الدعم من ميزانية الدولة اليت
هي ميزانية اجلميع.
مصادرة و منع الشيعة من املساجد :
لقد أغلق مسجد اخلميس بوجه املصلني و هو أحد املساجد القدمية و
األثرية  ،كما متت مصادرة مسجد الشيخ إبراهيم بن مالك األشرت و
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الذي يقع يف جزيرة قرب عسكر تسمى جزيرة الشيخ إبراهيم  ،و كان
حتت رعاية أهايل املعامري و النويدرات .
و تكرر منع السلطات املصلني الشيعة من التعبد يف املساجد يف بعض
املناسبات مثل مسجد اإلمام الصادق عليه السالم بضاحية القفول من
املنامة و غريه .
سرقة األراضي الشيعية :
سرقت قبيلة آل خليفة األراضي البحرينية و وزعتها على أفرادها و
حلفائهم ،و كثريا ما جتد يف القرى الشيعية أراضي تبدو مهمولة و عند
البحث عنها جتدها مسجلة باسم أحد أفراد آل خليفة أو ظامل ساعدهم
على ظلمهم  ،و مل يكن ذلك بشراء و ال بإرث إذ هم أجانب عن
سجلوها بأمسائهم  ،و
األرض و من عليها و لكنهم صادروا األراضي و ّ
استحوذوا على أراضي مل تطأها أقدامهم و ال يعرفون موقعها و لكنها يف
السجالت الرمسية باسم أفرادهم.
و كثري من أمالك آل خليفة عبارة عن (هبات) صدرت من احلاكم
السابق لألبناء واألحفاد واإلخوة وغريهم من أقربائه.
يعمرون مباين شاهقة و شركات ضخمة هلم على أراضي
كما ينشؤون و ّ
شاسعة دون تسجيلها يف السجالت الرمسية للدولة .
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و قد احتوى التقرير النهائي للجنة التحقيق الربملانية بشأن أمالك الدولة
العامة و اخلاصة من السرقات و النهب و السلب و اللصوصية و اخلداع
ما ال يتصور و يفوق البلدان املختلفة يف العامل.
منع و إبعاد الشيعة عن اجلمعيات و املؤسسات :
تتم مضايقة الشيعة يف كل شؤون حياهتم الصغرية و الكبرية  ،و منعهم
من تأسيس أو ترؤس أو إنشاء مجعيات متثل الوطن و املواطن حقيقة  ،و
حماولة جعلهم تابعني و هامشيني كجزء من إقصاء متعمد و مقدمة
إلبادهتم ،حىت نقل أ ّن رئيس الوزراء تدخل بنفسه ملنع تكوين مجعية
لالنرتنت  ،و عملوا مجعية أخرى و فرضوها لتمثل البحرين يف احملافل
الدولية.
و تدخل مسؤولوا الدولة مباشرة ملنع قيام هذه اجلمعية اليت طلبت
ترخيصا يف وقت مبكر لعدة أشهر و بعدد  250عضوا إال أ ّن احلكم مل
يعط الرتخيص هلا و أعطى ترخيصا آخر تقدم به بعض عمالئه بتحريض
منه خالل أسبوع فقط من تقدمي الطلب بعدد  36عضوا  ،و تابعت وزارة
اإلعالم هذا التدخل املباشر لقطع الطريق على مشروع إشهار مجعية
البحرين لالنرتنت و مثل هذه املهازل كثري يف البحرين.
و رغم أ ّن القانون جييز تأسيس عدة مجعيات يف جمال واحد و خاصة أ ّن
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اجلمعيتني ليستا مجعيتني مهنيتني مثل مجعية االطباء أو املهندسني إذ
ليست هنالك مهنة مصنفة لالنرتنت بعينه  ،و مع وجود مجعيات أهلية
متعددة يشرتك أصحاهبا يف التخصص نفسه مثل اجلمعيات الثقافية
واخلريية والنسائية إال أ ّن احلكم قام باملماطالت للمنع .
توزيع ظامل و طائفي و عنصري لبيوت اإلسكان اجلديدة :
بيوت اإلسكان اجلديدة توزع على املستوطنني اجلدد و حيرم منها أبناء
البلد  ،و هكذا حرم املواطن الذي ينتظر ألكثر من مخسة عشر سنة من
مساكن مدينة زايد  ،الذي تكفلت ببنائها دولة اإلمارات العربية فتم
توزيعها على اجملنسني و أبناءهم ،و الذي مت تضاعف أعدادهم مبا ال
تستطيع وزارة اإلسكان من تلبية طلبات البحرينيني بعدهم ،و غالبيتهم
يعمل يف وزاريت الداخلية و الدفاع.
و هكذا أريد لبيوت إسكان النويدرات فبدال أن توزع على أبناء القرى
حولت إىل اجملنسني و املستوطنني
األربع يف املنطقة احملرومة من السكن ّ
اجلدد  ،و صار يوزع على األجنيب و املرتزق و حيرم منه أبن الوطن ،ألنه
شيعي.
الطائفية يف البحرين تتمثل يف هتميش واقصاء و إبادة مجاعية تتمثل
ابتدءً بالتغيري الدمكرايف للبلد حىت غلب اجملنسون أبنائها  ،و بينما يعيش
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املواطن يف شقة مؤجرة بثالثة ارباع الراتب يرتفه حديثوا التجنيس و
يسكنون بيوتا توفرها الدولة ،و بينما ال حيصل املواطن على وظيفة تنتظر
الوظيفة اجملنس قبل ان تطأ أقدامه أرض البلد.
نفي و إبعاد املواطن البحريين الشيعي :
قام احلكم يف البحرين بسياسة اإلبعاد القسري و النفي القهري ألعداد
كبرية من املواطنني الشيعة يف العقدين األخريين من القرن املاضي ال زال
بعضهم ممنوعا من دخول البحرين  ،و جمموعات كثرية من العائالت
هجرت عنوة إىل خارج البحرين  ،خطة النظام قائمة
أركبت سفنا قسرا و ّ
على التخلص منهم و عدم عودهتم و لكن غالبيتهم عادوا للوطن! و قد
حتدثنا يف فصل هتجري البحرينيني عن العناوين العامة للتهجري الذي تعرض
له البحرينيون  ( .كتاب نفي املواطن البحريين  ،عبد السالم ربيعة ) .
إبعاد الشيعة عن كل مكافآت أو جوائز :
تعمدا و إقصاءً يتم إبعاد الشيعة من مكافآت و جوائز و ترقيات و
وفود إىل غري ذلك مما يعترب من الشؤون املهمة اليت تنقلها الصحافة و
يتابعها اإلعالم  ،و مثال جوائز ويل العهد واضح  ،و هو ابن احلاكم محد
 ،و امسه سلمان  ،درس يف أمريكا و عاش عدة سنوات هناك ،يفرتض أن
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تكون لديه أرضية نفسية للتعددية ،و نظرة عادلة حول احلقوق و
الواجبات للمواطنني كافة  ،و لكنه حينما تأتيه النوبة لتوزيع جوائزه و هي
جوائز ال قيمة هلا إال عند من يفرح هبا ( بخ ْل أخنتُم ِهبخ ِديتِ ُك ْم تخـ ْفخر ُحو خن ) سورة
النمل/آية ، 36ختلو قائمته من الشيعة و كأ ّهنم غري مواطنني  ،و كأهنم
ليسوا من الوطن.
مصادرة البساتني و املزارع الشيعية و السواحل :
يقوم النظام خبطته يف مجيع االجتاهات و من بينها مصادرة األراضي و
البساتني و السواحل املرتبطة و املطلة على القرى الشيعية ،و طرحها
للمستثمرين اخلليجيني و األجانب ليجعلوا منها ممتلكات خاصة هلم،
حبيث ال يبقى ألهل هذه القرى و ألتباع هذا املذهب أرضا يقيمون عليها
 ،و ساحال يسرتزقون منه و من حبره ،و ال بستانا و ال مزرعة و ال خنيل و
ال شجر و الحجر .
و كثري من أراضي البحرين وزعت على أفراد من أبناء النظام ليبيعوها و
جينوا األرباح منها سحتا .
مصادرة أراضي الشيعة و ممتلكاهتم :
تتزامن مع خطط النظام يف اإلقصاء و اإلبادة إعطاء تسهيالت ضخمة
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لألجانب للتملك و االستثمار يف مناطق الشيعة ،سوى كانوا خليجيني أو
غريهم ،و قد متلكوا األراضي و املباين و السواحل و جرت عمليات كثرية
مشبوهة لشراء أراضي واسعة من املواطنني إىل األجانب و املتنفدين بينما
متلك آل خليفة جزرا بأكملها ،فبعض اجلزر يف البحرين ملك خاص
لبعض أفراد آل خليفة،مثل جزيرة أم النعسان الذي متلكها حممد بن
غري امسها إىل جزيرة (احملمدية) نسبة إليه.
سلمان عم احلاكم احلايل  ،و ّ
جتفيف املنابع الطبيعية :
يطورها و تتلخص بسحب كل
خطة قدمية لدى النظام ال زال يطبقها و ّ
املنابع الطبيعية و املستقلة عن الدولة من أيدي الشيعة  ،و ربط كل معاش
الشيعة بالدولة حىت يسهل التحكم يف معاشهم و ماهلم  ،و مصادر
أرزاقهم و مصادرته و خنقه  ،و هذا مرتبط بالعنوان السابق و يتجاوزه يف
جتفيف كل املنابع املنقولة و غريها ،من بساتني و مزارع و أراضي و
سواحل إىل نسف احلرف و املهن اليدوية  ،هبدف رجوع الشعب إىل مركز
مايل وحيد وهو الدولة الظامل حكامها .
سرقة أراضي األوقاف الشيعية :
لقد قام النظام مبمانعة تسجيل عددا هائال من األوقاف اجلعفرية  ،و
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مصادرهتا و سرقتها  ،و ذكر عن رئيس جملس إدارة األوقاف اجلعفرية
السابق أمحد منصور العايل تصرحيه بأن عدد األراضي الوقفية غري املسجلة
يفوق الـ  800أرض  ،سرقها النظام و هي أوقاف للشيعة توارثوها و
لكنها غري مسجلة يف السجالت الرمسية  ،و مل يقبل الشهادة عليها و
البيّنة .
هتديد الشيعة بالقتل و احلرق :
مل يكتف النظام باالستبداد و الطغيان و التمييز و الطائفية و هنب
حقوق الشعب و مصادرة حريته فلديه املزيد من الظلم و االضطهاد و
القمع و املؤامرات  ،و قد مت توزيع منشورات يف قرية البسيتني أحد
ضواحي جزيرة احملرق تتضمن هتديدات للمواطنني الشيعة و تدعوهم اىل
ترك منازهلم و إال واجهوا عواقب سيئة تتمثل حبرق منازهلم واستهداف
حياهتم .
و نشرت مواقع الكرتونية وكتابات للصحف احمللية حول قيام جمموعات
إرهابية ممولة حكوميا و أغلبهم من الذين مت جتنيسهم يف السنوات االخرية
بكتابة الشعارات الطائفية على منازل الشيعة يف منطقة (احلد) و يف
(البسيتني) هتددهم حبرق منازهلم إن مل خيرجوا منها يف ظل سكوت رمسي
خاصة وان تلك الشعارات محلت لونا عدائيا طائفيا.
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و يف حمرم ( 1431كانون الثاين  ) 2010مت حرق بيتني شيعيني يف
منطقة (البسيتني) ،و ظهرت عصابات طائفية يف الشوارع علنا متحدية و
باي رد فعل ضدها مما يؤكد ضلوع الدولة يف
مهددة دون أن تقوم الدولة ّ
هذه االعتداءات.
و ذكرت الصحافة أن أقراص مدجمة ( سي دي ) طائفية غزت منازل
الدوار  17يف مدينة محد يف شهر 2008/3م من جهات جمهولة ،ومحل
الـ « »CDاسم «جرائم الرافضة عرب األزمنة والعصور» ،وتضمن القرص
املدمج فيديو يتعرض للشيعة  ،و قد وزع ليال و رؤي حني اخلروج من
املنازل لألعمال صباحا(.الوسط .)2008/3/20
و املتهم الرئيسي يف هذه األعمال املنحطة هو احلكم عرب أحد أجنحته
املوكله بالعمل ليال و هنارا بتدمري الشيعة و النظام هو املغذي هلذا التوجه
عرب قنواته اخلاصة ومن خالل منابر األعالم و جمالس احلكم ألهداف
واضحة و أخرى خفية هلا عالقة بأجندة (الديوان امللكي) امللعون
واملنظمة السرية اليت جاء ذكرها السيء الصيت يف تقرير صالح بندر ،
تلك املنظمة اليت يقودها أفراد يف األسرة احلاكمة وبإشراف مباشر من
امللك نفسه.
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خطط و إجراءات :
ال يتوقف النظام هبذا التخريب و التدمري و أمنا مبجموعة رزم من التآمر
ضد الشعب املستضعف  ،و سنذكر بعض العناوين لذلك :
 إبعاد شباب الشيعة عن أي فعالية وطنية وجعل املشاركة للشبابالسنة فقط واملوالني للحكم و اجملنسني.
 التدخل يف شؤون الطائفة الشيعية مباشرة صغريها و كبريها .كرصدكل املكتبات الدينية الشيعية و كل من املؤذنني و الكتاب و اخلطباء وكل
شيء يهمهم يف كل النواحي الدينية والسياسية ،كما تشمل اخلطط رصد
وحتليل ممتلكات الشيعة من جتارة و منازل و أراضي و تقويضهم.
 تصنيف دقيق وجمدول للمآمت احلسينية واملساجد و حماولة اخرتاقهاوإضعافها.
 مضايقة و حماصرة التجار الشيعة  ،و الضغط عليهم. حرمان الشيعة من العمل يف وزاريت الدفاع و الداخلية و اإلعالم وحرماهنم من العمل و املوانئ و املنافذ إال مناذج قليلة لالستفادة منهم يف
اإلعالم.
 حرمان املناطق الشيعية من املشاريع االسكانية . مضايقة املؤسسة الدينية الشيعية و عناصرها من حوزة و مسجد وحسينية و موكب عزاء ،و حماصرهتا و مراقبتها و حماولة النيل منها.
400

 غزو مناطق الشيعية من قبل األجانب و اجملنسني  ،فال تعد اجلغرافيايف القرى و املدن الشيعية خاصة بالشيعة.
 دفع السنة للسكن يف املناطق الشيعية اخلالصة كعراد و العكر و جزيرةالنبيه صاحل و غريهم.
 االعتقاالت و التعذيب و التنكيل ضد الشيعة  ،و هذه الفقرة حتتاجإىل موسوعة كاملة ،لتبقى تراث و تاريخ لألجيال و الشعوب  ،و للحاجة
املستقبلية هلا كمادة يف احملاكم اجلنائية.
اخلطأ االسرتاتيجي األكرب الذي ارتكبه النظام هو تومهه أن التجنيس و
اإلبادة سيطيالن عهده و زمانه  ،و هذه مغامرة و مقامرة نتائجها خالف
التومهات  ،بل أ ّن هذا التجنيس و اإلبادة سيقصران من عهد آل خليفة
كحكام للبحرين ،و إذا مل يفعلها اجملنسون فستفعلها العوامل األخرى و
الت حني مناص و فرار  .و إذا افرتضنا أ ّن اإلبادة متت و انتهى الشيعة
من البلد و مل يبق فيها إال آل خليفة و مرتزقتهم و جالوزهتم و جمنسيهم
فأي
و العائالت املشاركة معهم يف مشروع الظلم  ،و جمموعات سنية ّ ،
ضمانة باالستقرار و األمن؟ و آل خليفة أمنا حيكمون بقوانني غري أخالقية
و خبلق الصراعات املذهبية و بإجياد التناقضات االجتماعية بني الشيعة و
السنة و تضخيمها و يتغذون بالفنت و دوهنا ال يستطيعون احلكم.
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بِ ْس ِم الل ِه الر ْمحخ ِن الرِحي ِم
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ص فِ ِيه
خوالخ خْحت خس خَب اللهخ خغافالً خعما يخـ ْع خم ُل الظال ُمو خن إمنخا يـُ خؤ ِّخ ُرُه ْم ليخـ ْوم تخ ْش خخ ُ
األخبصار () مه ِطعِني م ْقنِعِي رُؤ ِ
وس ِه ْم الخ يخـ ْرتخ ُّد إِلخْي ِه ْم طخْرفُـ ُه ْم خوأخفْئِ خدتُـ ُه ْم خه خواء
ْ خ ُ ُْ خ ُ
ُ
ِ
ول ال ِذين ظخلخمواْ ربـنخا أ ِّ ِ
ِِ
خج ٍل
اس يخـ ْوخم يخأْتي ِه ُم الْ خع خذ ُ
خخ ْرنخا إ خىل أ خ
اب فخـيخـ ُق ُ خ ُ خ
() خوأخنذر الن خ
قخ ِر ٍ ُِّ
الر ُس خل أ خخوخملْ تخ ُكونُواْ أخقْ خس ْمتُم ِّمن قخـْب ُل خما لخ ُكم ِّمن
ك خونخـتبِ ِع ُّ
ب خد ْع خوتخ خ
يب جن ْ
ِ ِ
ٍ
ِ
ف فخـ خع ْلنخا
ني لخ ُك ْم خكْي خ
ين ظخلخ ُمواْ أخن ُف خس ُه ْم خوتخـبخـ خ
خزخوال () خو خس خكنتُ ْم يف خم خساك ِن الذ خ
ِِ
ند الل ِه خم ْك ُرُه ْم خوإِن خكا خن
ضخربْـنخا لخ ُك ُم األ ْخمثخ خ
ال () خوقخ ْد خم خك ُرواْ خم ْكخرُه ْم خو ِع خ
هب ْم خو خ
ِ
ف خو ْع ِدهِ ُر ُسلخهُ إِن اللهخ خع ِز ٌيز
ول ِمْنهُ ا ْجلِبخ ُ
خم ْك ُرُه ْم لِتخـ ُز خ
ال () فخالخ خْحت خس خَب اللهخ خمُْل خ
ض والسماوات وبـرزواْ لِل ِه الْو ِ
ِ
اح ِد
ض خغْيـخر األ ْخر ِ خ خ خ ُ خ خخ ُ
ذُو انت خق ٍام () يخـ ْوخم تُـبخد ُل األ ْخر ُ
خ
ٍِ ِ
ِ
خص خف ِاد () خسخرابِيلُ ُهم ِّمن
ني يخـ ْوخمئذ ُّم خقرن خ
الْ خقها ِر () خوتخـخرى الْ ُم ْج ِرم خ
ني ِيف األ ْ
ِ ٍ
وه ُه ْم الن ُار () لِيخ ْج ِزي اللهُ ُكل نخـ ْف ٍ
س ما خك خسبخ ْ
قخطخران خوتخـ ْغ خشى ُو ُج خ
ت إِن اللهخ
اس ولِين خذرواْ بِِه ولِيـعلخمواْ أخمنخا هو إِلخه و ِ
س ِر ِ ِ
اح ٌد
خ ُ
ُخ ٌ خ
يع ا ْحل خساب () خه خذا بخالغٌ لِّلن ِ خ ُ ُ خ خ ْ ُ
ولِيذكر أُولُواْ األخلْب ِ
اب ()  .صدق اهلل العلي العظيم.
خ
خخ خ ْ
سورة إبراهيم  ،اآليات  42إىل 52
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