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“داعش” ...بضاعتهم ُردت إليهم!

عبدالنبي الشعلة

Û Ûتكونــت نــواة تنظيــم “الدولــة اإلســامية”،

منهــم؟ وكيــف وأيــن قُ تلــوا؟ وكــم عــدد من أُســر

تشتيتها ال يعني القضاء على فكر وأيديولوجية

ستشــهدها أوروبــا ،وأســاليب متطــورة للعنــف،

منهــم؟ وأين أســروا؟ وكم عدد مــن هرب منهم؟

التطــرف والعنــف واإلرهــاب التــي ربمــا بقيــت

وجيــا جديــدا مــن المتمرديــن ومــن القتلــة

وابتــداء مــن العــام  2014انتشــر بشــكل
ً
.2004

وغيرهــا من األســئلة والتســاؤالت المحيرة التي

عالقة ومســتقرة في وجدانهم وقابلة لالســتنفار

واإلرهابييــن ســيولدون فيهــا ،وســيتم تشــكيل

ملحــوظ ثــم تمــدد ســريعً ا إلــى عمــق األراضــي

تفــرض على األجهزة األمنية المعنية والمختصة

واالشــتعال مــا دام هناك بيئــات مالئمة وظروف

خاليــا فاعلة أو مفارز صغيــرة ضاربة إلى جانب

الســورية ،وأصبــح التنظيــم يســيطر علــى مــا

في منطقتنا أخذ الحيطة والحذر والوقوف على

مهيأة تغذي من نزعة العنف المســلح ضد الدولة

اتبــاع تكتيــك “الذئــاب المنفــردة” البعيــدة عــن

يقــارب  200ألــف كيلومتر مربع من األراضي في

أهبة االستعداد؛ لمواجهة أي طارئ وأي احتمال.

والمعروف اختصارً ا بـ “داعش” في العراق بالعام

والمجتمع.

الهياكل التنظيمية.

Û Ûوال شــك أن هــذه األجهزة علــى إدراك تام بحجم

Û Ûأمــا بالنســبة إلــى المقاتليــن األجانــب وباألخــص

Û Ûوكمــا ذكرنا فقــد كان العدد الكلي لإلرهابيين في

بالفعــل في االعتبار وأخذت في الحســبان جملة

والجمهوريات الســوفيتية الســابقة ،فإن بقاءهم

حســب تقديرات االستخبارات الغربية ،منهم 20

نفســه  ،2014بأنها كانت تتراوح ما بين  30و45

مــن االحتمــاالت واالفتراضــات والســيناريوهات

فــي الــدول العربيــة واندماجهــم فــي مجتمعاتها

ألفــا أجانــب ،حســب تقديــرات األمــم المتحــدة،

ألف مقاتل.

المتعلقــة بهــذا الشــأن منهــا ،إن عــدد ومصير من

كان فــي غايــة الصعوبة والتعقيــد ،بل كان أقرب

قــدم غالبيتهــم العظمــى مــن أوروبــا الغربيــة

بقــي حيً ــا مــن المقاتليــن العــرب غيــر معــروف،

إلى االستحالة ،ولم يبق لهم أي خيار سوى الفرار

والجمهوريات الســوفيتية الســابقة ،أي أن نســبة

ونحــن نتكلــم هنــا عــن اإلرهابييــن العــرب فقــط،

والعودة إلى بلدانهم األصلية ،فأصبحوا يشكلون

األجانب في القوة اإلرهابية في الشرق األوسط

فــي الســاحة الســورية تــم هزيمــة “داعــش”

وأن هنــاك احتماليــن ،األول هــو أنهــم أدركــوا

التهديــد األبرز ألوطانهــم والتحدي األخطر ألمن

كانــت تتــراوح بيــن أكثــر مــن  % 66أو حوالــي

والقضــاء عليــه بنهايــة العــام  ،2017وبذلك انهار

ضعف وفساد المسار اإلرهابي واستسلموا طوعا

أوروبــا بشــكل خاص ولألمن العالمــي عمومً ا .مع

 % 45علــى أقــل تقديــر ،ولذلــك فإننــا نســتطيع

مشروع “الدولة اإلسالمية”.

إلى حتميــة التخلي عنه والعودة إلى حاضناتهم

أن إمكان عودة هؤالء إلى أي من الدول العربية

أن نســتنتج بــكل ســهولة وبســاطة أن اإلرهــاب

ومجتمعاتهــم األســرية والقبليــة واالجتماعيــة

مستبعدا،
ً
احتمال واردً ا وليس
ً
مســتقبل ســيظل
ً

فــي منطقــة الشــرق األوســط لــم يكــن صناعــة

التــي ســتوفر لهــم الحمايــة وتســاعدهم علــى

وال يجب التغافل عنه.

العراق وسوريا.
Û Ûوقــدرت االســتخبارات الغربيــة عــدد مقاتلــي
التنظيم الموزعين بين العراق وســوريا في العام

Û Ûوبفضــل جهــود التحالــف الدولــي ،وبعــد تدخــل
اإليرانييــن في الســاحة العراقية وتدخل الروس

Û Ûوذكــر تقرير أعدته لجنة مجلس األمن في األمم
المتحدة ،في أبريل  ،2015أن نحو  20ألف مقاتل

التحديــات وبهــذه الحقائــق ،وأنهــا قــد وضعــت

أجنبــي كانــوا قــد انضمــوا إلــى “داعــش” وذهبوا

الذوبان واالندماج في مسار الحياة الطبيعية.

إلــى ســوريا والعــراق مــن مختلــف دول العالــم،
ومــن ضمنهــا دول أوروبا الغربيــة التي قدم منها

Û Ûواالحتمــال الثانــي ،وهــو األقــوى واألرجح ،وهو
أن هــؤالء المقاتليــن اإلرهابيــون العــرب وجــدوا

الذيــن

قدمــوا

مــن

دول

أوروبــا

الغربيــة

صفوف “داعش” يتراوح بين  30و 45ألف مقاتل

عربيــة محليــة خالصــة ،بــل ســاهم فــي تكوينهــا

Û Ûإال أن المراقبيــن والمحلليــن المختصيــن يــرون
أن هــؤالء اإلرهابييــن ،الذيــن أصبحــوا إرهابيين

وتشــييدها ،وبشكل كبير وفعال ،عشرات اآلالف
مــن اإلرهابييــن األجانب جاء غالبيتهم ،كما قلنا،

دولييــن متمرســين بعــد تجاربهــم فــي العــراق

مــن أوروبــا والجمهوريــات الســوفيتية الســابقة،

أيضــا
ً
أكثــر مــن  5آالف مقاتــل ،وكان مــن بينهــم

مشــقة وصعوبة فــي التخلي عن عقيــدة وثقافة

وســوريا ،ســيتوجهون فــي الغالــب للبحــث عــن

وأن التطورات الراهنة توحي بأن منطقة الشرق

 8500مقاتــل على األقل قدموا من الجمهوريات

العنــف واإلرهــاب ،ولــم يتمكنــوا مــن العــودة

آفــاق ومياديــن أخــرى مالئمــة للعمــل والتحــرك،

األوســط لــن تكــون المتهمــة بتفريــخ واحتضــان

السوفيتية السابقة.

واالندمــاج فــي مجتمعاتهــم ،بــل إنهــم تحولــوا

وأن الوجهــة األفضــل واألســهل بالنســبة لهــم

مســتقبل أو أنهــا مصــدر التهديــد
ً
اإلرهابييــن

إلــى خاليــا نائمــة قابلــة لالســتيقاظ واالنطــاق

ستكون أوروبا.

اإلرهابــي فــي العالــم ،وســينتقل ثقــل الحــراك

Û Ûإال أننــا ال نــدري حتــى اآلن وبالتفصيــل مــا الــذي

واالنقضــاض ،وتنتظــر أي فرصــة أو غفلــة مــن

مــن المقاتليــن المدربيــن “الدواعــش” اإلرهابيين

األجهزة األمنية ،على أســاس أن هزيمة “داعش”

Û Ûفبعــد أن تــم القضــاء علــى الهيــاكل التنظيميــة
أنماطــا
ً
والقياديــة لـــ “داعــش” فــي منطقتنــا فــإن

بعــد القضــاء علــى “داعــش”! وكــم عــدد مــن قُ تل

العســكرية والقضــاء علــى رؤوســه القياديــة أو

مختلفــة لقيــادة وتوجيــه العنــف واإلرهــاب

حصــل لهذه اآلالف المؤلفة من العرب واألجانب

“العلوم التطبيقية” أجمل مبنى في “العاصمة”

اإلرهابــي ومراكــزه ومفاصلــه إلــى أوروبــا وإلــى
الجمهوريــات الســوفيتية ســابقً ا ،وبذلــك تكــون
بضاعتهم قد ردت إليهم.

رئيس الجمارك :نعمل على تيسير التجارة وضبط األمن

الــتــوافــق عــلــى دعـــم مــرشــح عــربــي لمنصب مــديــر بــنــاء الــقــدرات

المنامة  -وزارة الداخلية

تــرأس رئيــس شــؤون الجمــارك نائب رئيس
منظمــة الجمــارك العالميــة لشــؤون إقليــم
شــمال إفريقيــا والشــرق األدنــى واألوســط
الشــيخ أحمــد بن حمد آل خليفــة ،االجتماع
اإلقليمي التاسع واألربعين لمديري الجمارك
العامّ يــن فــي اإلقليــم ،والــذي عقــد بالقاهرة
بحضــور األميــن العــام لمنظمــة الجمــارك
العالمية كونيو ميكوريا.

العكر  -جامعة العلوم التطبيقية

حصــدت جامعــة العلوم التطبيقيــة المركز األول عن القطــاع التعليمي،
في مسابقة محافظة العاصمة ألجمل تزيين للمباني الحكومية والمباني
الخاصة بمشاركة عدد كبير من الهيئات والمؤسسات والشركات.
وتســلم نائــب رئيــس الجامعــة

احتفــاالت المملكــة بذكــرى العيــد

للشــؤون اإلداريــة والماليــة وخدمــة

الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة

المجتمــع محمــد يوســف الجائــزة

الملــك ،وذلك بالمســاهمة في تزيين

خالل حفل تكريم أقامته المحافظة

المبانــي بمــا يبــرز الوجــه الحضــاري

برعايــة محافــظ العاصمــة الشــيخ

والعمراني لمحافظة العاصمة.وبهذه

هشــام بن عبــد الرحمن بن محمد آل

المناســبة ،أعرب يوسف عن سعادته

خليفة.

بفوز الجامعة بهذه المســابقة ،معربا

وتأتي هذه المسابقة إلتاحة الفرصة

عــن فخــره واعتزازه بالمشــاركة في

للهيئــات والمؤسســات الحكوميــة

المســابقة ،ومســاهمتهم فــي إبــراز

والخاصــة بالمحافظة للمشــاركة في

الصورة الحسنة عن الجامعة.

وأكــد رئيــس الجمــارك فــي كلمتــه أن شــعار
يــوم الجمــارك العالمــي الصــادر مــن قبــل
منظمــة الجمــارك العالمية لهــذا العام “حدود
ذكية من أجل حركة سفر ونقل سلسة” يعبر
فعال عــن الدور الرئيس الذي تلعبه الجمارك
فــي تحقيــق األداء الفعــال فــي المنافــذ،
ويؤكد أن الجمارك في مختلف الدول تعمل
علــى تيســير التجــارة مــن جانــب وضبــط
األمن من جانب آخر وبشكل متوازن تحقق
به أهداف التنمية والحماية لكل مجتمع.
مــن جهتــه ،عبــر ميكوريــا عــن ســعادته
للمشــاركة فــي هــذا االجتمــاع ،موضحــا أن
المنظمــة ســوف تشــهد تغيــرا ملحوظــا فــي
إدارتهــا هــذا العــام ،إذ ســيتم التصويــت
النتخــاب رئيــس جديــد لمجلــس إدارة
المنظمــة إضافــة إلــى مديريــن إلدارات بناء

القــدرات وااللتــزام والتيســير ،وذلــك خالل

نســبة المشــاركة والمداخــات فــي مختلــف

إقليمــي جمركــي بدولــه الكويــت وتكليــف

اجتماعات المجلس المقبلة.

اجتماعــات لجــان المنظمــة مــن قبــل الــدول

المكتــب اإلقليمــي لبنــاء القــدرات والــذي

وتــم بحــث نتائــج اجتماع لجنة السياســات

العربية.

تســتضيف مقــره دولــة اإلمــارات بالقيــام

بمنظمــة الجمارك العالمية ومناقشــة الخطة

كمــا اتفــق المديــرون العامــون علــى دعــم

مــن خــال مجموعــة عمــل بدراســة بعــض

اإلســتراتيجية الجديــدة لمنظمــة الجمــارك

مرشــح واحــد فقــط مــن اإلقليــم لمنصــب

المواضيــع المطروحة في الملف االقتصادي

العالميــة ،لألعــوام  ،2022 - 2019كمــا اطلــع

مديــر إدارة بناء القدرات يتم االتفاق عليه؛

لدى جامعة الدول العربية واقتراح األســس

المجتمعــون على تقرير عن اســتخدام اللغة

وذلــك لتوحيــد األصوات وضمــان الحصول

واآلليــات التــي يمكــن مــن خاللهــا تقديــم

العربيــة كلغــة رســمية بالمنظمــة ،والتــي

علــى منصــب فــي إدارة المنظمــة يشــغله

المساعدة في الجامعة لتحقيق أهدافها في

كانــت نتائجهــا متميــزة مــن حيــث ارتفــاع

عربــي ،كمــا تــم تأكيــد اعتماد معهــد تدريب

المجال الجمركي.

تكامل الجهود الرسمية واألهلية إلبراز المنجزات الحقوقية
محرر الشؤون المحلية

اللظي:
اإلشادة بحقوق
اإلنسان في
البحرين تبعث
على الفخر

شــارك مركــز المنامــة لحقــوق اإلنســان برئاســة دينا اللظي فــي اجتماعات مناقشــة تقرير مملكــة البحرين الــدوري األول أمام
اللجنة العربية لحقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية في القاهرة أخيرا.
وأعربــت اللظــي عــن االعتزاز باإلشــادة

ســلمان آل خليفة ومســاندة ولــي العهد

سواســية فــي الحقــوق والواجبــات،

الواســعة التــي حظيــت بهــا اإلنجــازات

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

واســتطاعت مملكــة البحريــن أن تكفــل

الحقوقية البحرينية من المشاركين في

مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي

لمواطنيهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر

االجتماع ،ما يعكس التقدير الدولي لما

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،مــا

والحــق فــي التعليــم المجانــي والحــق

تحقــق في مملكة البحريــن على صعيد

جعلهــا تحظــى باإلشــادة والتقديــر فــي

في الخدمة الصحية المجانية وشرعت

حقوق اإلنســان في العهــد الزاهر لعاهل

جميــع المحافــل الوطنيــة واإلقليميــة

القوانين التي تحمي األسرة والطفل.

البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن

والدوليــة ،مشــيرة إلــى أن دســتور

وشــددت اللظــي علــى أن ملــف حقــوق

عيسى آل خليفة.

وقوانيــن مملكــة البحريــن متقدمــة

اإلنســان مــن الملفــات األساســية التــي

ونوهــت رئيــس مركــز المنامــة لحقــوق

وكافلــة لكافــة الحقــوق والحريــات

تضعهــا مملكة البحريــن ضمن أولوياتها

اإلنســان بالقفــزات المتتاليــة التــي

وســيادة القانون وفق دولة المؤسسات

فــي مســيرتها الديمقراطيــة ،وأنهــا

تحققهــا الحكومــة علــى صعيــد حقــوق

والقانون.

خطــت خطــوات كبيــرة وملموســة فــي

اإلنســان بتوجيهــات رئيــس الــوزراء

وأكــدت أن التنمية فــي مملكة البحرين

هــذا المجــال ،وشــهدت تطــورات كبيرة

صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن

قائمــة على العدالة والمســاواة والجميع

فــي احتــرام حقــوق اإلنســان وصــون

مغالطــات بشــأن حقــوق اإلنســان فــي
المملكــة وفق برنامج عمل شــمولي بين
القطاع الحكومي ومؤسســات المجتمع
اللظي خالل مشاركتها في اجتماعات مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري األول

كرامتــه مــن خالل التشــريعات الوطنية

منها الدول المتقدمة.

والمؤسســات والجمعيــات الحقوقيــة؛

ونوهــت بتضافــر جهــود المؤسســات

وذلــك تأكيدا على أهميتهــا ومحوريتها

الحقوقيــة األهلية والرســمية فــي إبراز

باعتبارهــا اللبنــة األســاس التــي تنطلــق

المنجــزات الحقوقيــة والــرد علــى أيــة

المدنــي لتعزيــز هــذا الملــف وتقويتــه
وتركيــز الجهــود الجماعيــة التــي تظهــر
للعالــم مــا توصلت إليه مملكــة البحرين
مــن مراحــل متقدمة في مجــال حقوق
اإلنســان تفتقــر إليهــا الكثيــر مــن دول
العالم.

