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إستراتيجية محاربة 
اإلرهاب في تونس 

منذر بالضيافي 

عنا�سر  اإىل  التطرق  الورقة  هذه  يف  نحاول 
»الإ�سرتاتيجية التون�سية« يف احلرب على الإرهاب. ذلك عرب 
الأ�سبق  الرئي�س  حكم  مرحلة  خالل  بداياتها،  اإىل  العودة 
ما بني )2002- الفرتة  العابدين بن علي، حتديدًا خالل  زين 

2011(، اأي اإىل حدود قيام الثورة يف 14 يناير )كانون الثاين( 
2011، وهروب بن علي و�سقوط نظامه. 

( باحث تون�سي يف احلركات الإ�سالمية.  (
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و»املنهجية«  »اخلطة«  اإلى  الورقة،  هذه  من  الثاين،  اجلزء  نخ�س�ص  اأن  على 
التي اقرتنت بح�سول تطور  التون�سية،  الثورة  الظاهرة، بعد  املتبعة يف مقاومة هذه 
دراماتيكي يف الن�ساط الإرهابي، �سواء من حيث توتر ن�سق العمليات، اأو »النوعية«، 
ونق�سد هنا التكلفة التي تخلفها، اأعداد القتلى يف �سفوف الأمنيني واملدنيني. وهو ما 
جعل الظاهرة تتحول لواقع يتعاي�ش معه التون�سيون، لدرجة ح�سول ما اأ�سبح يعرف 
انتقال  بعد  القتل، خ�سو�سًا  اأخبار  وال�سيا�سي، مع  والإعالمي  املجتمعي  بـ»التطبيع« 
العمليات الإرهابية، من اجلبال اإلى املدن، عرب ا�ستهداف مراكز ال�سيادة والن�ساط 
الإرهابية،  اجلماعات  نوعي، يف خطط  تطور  على ح�سول  موؤ�سر  القت�سادي)1( يف 
باإبداء مالحظات  الثالث )الأخري(،  يف حربها على تون�ص. يف حني نهتم يف اجلزء 
تركيزها على  اإبراز  تون�ش، خ�سو�سًا  الإرهاب يف  »اإ�سرتاتيجية« مقاومة متدد  على 
البعدين »الأمني« و»القانوين« )قانون الإرهاب(، واإهمال اجلوانب الجتماعية التي 
متثل حا�سنة لنمو اجلماعات املت�سددة، التي تركز على حالتي الفقر والتهمي�ش، يف 

انتداب ال�سباب اإلى �سفوفها. 

بذريعة  المجتمع  عسكرة  علي:  بن  حكم  خالل  أواًل: 
مقاومة اإلرهاب

بداأت معركة احلرب على الإرهاب يف تون�ش، ب�سفة مبكرة. وذلك بعد اأ�سهر 
جعلت  التي   .2001 )اأيلول(  �سبتمرب   11 يف  اأمريكا،  على  الهجوم  حادثة  من  قليلة 
الوليات املتحدة تعلن يف عهد الرئي�ش جورج دبليو بو�ش ما ي�سمي بـ»احلرب العاملية 
اإلى تفجري كني�ص  »القاعدة«  لتنظيم  تابعة  اإرهابية  اإذ عمدت كتيبة  الإرهاب«.  على 
»الغريبة« اليهودي بجزيرة جربة ال�سياحية، يف 11 اأبريل )ني�سان( 2002، جنم عنه 

قتل عدد من ال�سياح والتون�سيني)2(.   

بباردو  الوطني  باملتحف  �سياح  با�ستهداف   2015 )اآذار(  مار�ص   18 يف  القاعدة،  لتنظيم  التابعة  نافع«،  بن  »عقبة  جمموعة  قامت   )1(
قرب مبنى الربملان، وقد اأ�سفرت العملية الإرهابية، عن قتل )23( منهم )22( �سائحًا وجرح )50(. وهي العملية الأولى التي ي�ستهدف 
فيها الإرهاب اأجانب، وداخل املدن حيث اإن كل العمليات ال�سابقة، كانت ت�ستهدف اأمنيني وجنودًا، يف اجلبال خ�سو�سًا جبل ال�سعانبي يف 

حمافظة الق�سرين.

)2( نفذ اإرهابيون من القاعدة، هجومًا اإرهابيًا على معبد كني�ش »الغريبة« اليهودي بجربة، يف 11 اأبريل )ني�سان( 2002، وهي اأول عملية 
اإرهابية ت�ستهدف تون�ص. �سقط فيها )19( قتياًل اأغلبهم �سواح من اأملانيا وفرن�سا. وتبني -يف ما بعد- اأن املخططني للعملية، متورطون يف 
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اأنه  على  ح�سل  ما  لإبراز  ال�سعي  التون�سية،  ال�سلطات  حماولة  من  بالرغم 
حادث عادي، فاإن التحقيقات الغربية، وخ�سو�سًا الأملانية، اأكدت اأن  تفجري كني�ش 
الغريبة اليهودي، هو عمل اإرهابي، من قبل جماعة تنتمي لتنظيم القاعدة. وقد جاء 
يف تفا�سيل البحث، اأنه مت حتميل �ساحنة لنقل الغاز الطبيعي بكمية من املتفجرات، 
قامت بتخطي احلواجز الأمنية.  ثم انفجرت اأمام الكني�ش مت�سببة يف مقتل )14( 
�سخ�سًا منهم )6( �سياح اأملان و)6( تون�سيني وفرن�سيان، وجرح ما يزيد على )30( 

�سخ�سًا. 

بعد حادثة جربة، تكررت العمليات الإرهابية يف تون�ش، و�سط تكتكم كبري من 
قبل النظام، الذي وجد يف الدعم الدويل امل�ساند والداعم للحرب على الإرهاب، خري 
مطية لتكري�ش هيمنة نظامه على احلراك الجتماعي وال�سيا�سي يف البالد، وهو و�سع 
ا�ستمر طيلة ع�سريتني كاملتني )1990-2010(، وكان يف ذلك م�ستندًا بالأ�سا�ص اإلى 
قوة اجلهاز الأمني والبولي�سي. خ�سو�سًا يف حربه على التيار الإ�سالمي، ممثاًل يف 
حركة النه�سة بزعامة را�سد الغنو�سي، الذي هاجر اإلى بريطانيا. وقد ا�ستطاع نظام 
بن علي، الت�سويق دوليًا اإلى اأن حربه على »التطرف الديني« تندرج �سمن »املجهود 
اإعطاء »�سرعية« قانونية ود�ستورية حلربه  الدويل يف احلرب على الإرهاب«، ق�سد 
والتجاوزات  للخروقات  »�سرعية«  اإعطاء  خ�سو�سًا  و»الإرهاب«،  »التطرف«  على 
الأمنية، التي كانت تتم على احلريات وحقوق الإن�سان، حيث عمد النظام التون�سي، 

�سنة 2003، اإلى �سن قانون ملحاربة الإرهاب. 

بن علي،  العابدين  زين  التون�سية، طيلة فرتة حكم  ال�سلطات  باأن  نذّكر  وهنا 
مل تكن متتلك خطة اأو اإ�سرتاتيجية ملقاومة الإرهاب، با�ستثناء الرتكيز على اجلانب 
الأمني. وهو و�سع، نالحظ اأنه �سوف ي�ستمر حتى يف ظل حكومات ما بعد الثورة، التي 
عجزت عن �سوغ روؤية اإ�سرتاتيجية ملحاربة الإرهاب، تكون حمل تعاقد وقبول من قبل 

الفاعلني الجتماعيني وال�سيا�سيني كافة، وكذلك النخب واجلمعيات الأهلية.

اأحداث 11 �سبتمرب )اأيلول( 2001 التي هزت الوليات املتحدة الأمريكية.
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يف غمرة توظيف املناخ الدويل املعادي لالإرهاب، حاول نظام بن علي حتقيق 
اأكرث ما ميكن من الإفادة، عرب النخراط يف احلرب »الكونية« الأمريكية على هذه 
الظاهرة، مما جعله يفيد من منح وهبات، اإ�سافة اإلى ح�سوله على اأجهزة وتقنيات 
لوج�ستية وفنية للحرب على الظاهرة يف الأر�ش. كما كان اأول من بادر ب�سن قانون 
 10 بتاريخ   )75( رقم  »قانون  عنوان  حتت   ،2003 الأول(  )كانون  دي�سمرب   10 يف 
ومنع  الإرهاب  ملكافحة  الدويل  املجهود  بدعم  يتعلق   2003 الأول(  )كانون  دي�سمرب 
غ�سل الأموال«. وبالرغم من بع�ش الأ�سوات املعار�سة، خ�سو�سًا احلقوقية منها، فاإن 
قب�سته  زيادة متتني  مّكنه من  الذي  الإرهاب،  قانون مكافحة  التون�سي مرر  النظام 

احلديدية، على كل معار�سيه، ل املتطرفني والإرهابيني فقط. 

حربها  يف  الدولية  الإرادة  مع  واملتفاعل  املن�سجم  مبظهر  يظهر  جعله  كما 
على الإرهاب. ويف الداخل قام بت�سويقه على اأنه يهدف حلماية املجتمع. حيث جاء 
»ي�سمن  اجلديد  القانون  اإن  متهيدية«:  »اأحكام  باب  يف  والوحيد  الأول  الف�سل  يف 
كل  ونبذ  ا�ستقراره،  يهدد  ما  كل  من  بعيدًا  و�سالم،  اأمن  يف  العي�ش  يف  املجتمع  حق 
اأ�سكال النحراف والعنف والتطرف والعن�سرية والإرهاب التي تهدد اأمن وا�ستقرار 
الإرهاب  مظاهر  كّل  مكافحة  اإلى  الرامي  الدويل  املجهود  يدعم  كما  املجتمعات، 
اإطار  والت�سدي مل�سادر متويله، ومنع غ�سل الأموال املتاأتية من اجلرمية، وذلك يف 
التفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية امل�سادق عليها من قبل اجلمهورية التون�سية«. 

كانت حالة ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي، خالل فرتة حكم زين العابدين 
بن علي، تخفي يف طياتها ظواهر اجتماعية كثرية، لعل اأبرزها تنامي الفكر ال�سلفي، 
خ�سو�سًا اجلهادي يف �سفوف فئة ال�سباب، وهي ظاهرة �ستربز للعلن مبا�سرة بعد 
�سقوط النظام. ويف هذا ال�سياق، تذكر التقارير الأمنية اأن حوايل )3( اآلف �ساب 
ف�سل  اإلى  ذلك  ويرجع  و2010.   2003 بني  الإرهاب  قانون  با�سم  حماكمتهم  متت 
املنوال التنموي، الذي جنم عنه انت�سار معدلت الفقر، وتراجع دور موؤ�س�سة املدر�سة 
ملحا�سرة  ال�سلبي  املفعول  اإلى  بالإ�سافة  الجتماعي.  الرتقاء  وظيفتها يف  وفقدانها 
»النه�سة«  حركة  على  حربه  يف  علي  بن  نظام  اإليها  جلاأ  التي  الو�سطي«،  »التدين 
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الإ�سالمية، التي ا�ستندت -اإلى جانب الإجراءات الأمنية- على ما عرف –حينها- 
ب�سيا�سة »جتفيف املنابع«، املتمثلة يف حما�سرة كل مظاهر التدين، وهو عامل اأ�سهم 

يف تراجع التدين الو�سطي ل�سالح التدين ال�سلفي/ اجلهادي.

وقد مثلت حادثة ما يعرف بـ»جمموعة �سليمان« )اأبريل/ ني�سان 2006(، التي 
واجلي�ش  الأمن  وقوات  اإرهابية«  »كتيبة  بني  ع�سكرية  مواجهات  ح�سول  يف  متثلت 
مواجهة  اأول  تون�ص–  العا�سمة  عن  كلم   )30(– »�سليمان«  مدينة  يف  التون�سي، 
علنية م�سلحة بني النظام التون�سي واجلماعات الدينية املت�سددة. حينها وجد الأمن 
التون�سي �سعوبات يف الق�ساء عليهم. وهي عملية اأخرجت »اجلهاديني« من ال�سرية 
اأ�سا�ش  اإلى »العلنية«، يف مواجهة ال�سلطة، متحدية بذلك اخليار الأمني، الذي مثل 
علي،  بن  العابدين  زين  الأ�سبق  الرئي�ش  حكم  زمن  الإرهاب،  مقومات  اإ�سرتاتيجية 
�سمن  »�سليمان«،  اأحداث  مواجهات  بعد  فقط  �سنوات   )4( قبل  نظامه  انهار  الذي 
ثورة �سعبية اأنهت )23( �سنة من حكم ثاين رئي�ش للجمهورية التون�سية، بعد الرئي�ش 

املوؤ�س�ص احلبيب بورقيبة.

اأعطى نظام بن علي الأولوية املطلقة يف حربه على الإرهاب، للحل الأمني الذي 
اأدى اإلى ع�سكرة املجتمع. غري اأنه ويف م�ستوى اخلطاب ال�سيا�سي، كان مدركًا �سرورة 
اأو -على الأقل- حما�سرة تطورها  توافر خطة �ساملة، للق�ساء على هذه الظاهرة، 
يف  دويل،  موؤمتر  تنظيم  اإلى  عهده،  يف  تون�ش  بادرت  الإطار،  هذا  ويف  وانت�سارها. 
�سبتمرب )اأيلول( 2007، حول »الإرهاب.. الأبعاد واملخاطر واآليات املعاجلة«، بح�سور 
للظروف  باملنا�سبة  تطرق  الذي  مون«  كي  »بان  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العام  الأمني 
التي ل تزال دون  النزاعات  وت�سمل باخل�سو�ش  الإرهاب.  انت�سار  ت�ساعد على  التي 
والقت�سادي.  الجتماعي  والتهمي�ش  ال�سيا�سي،  والإق�ساء  اأمدها،  طال  والتي  حل، 
مالحظًا »اأن هذه الظروف ميكن اأن تكون حملية املن�ساأ، غري اأن اآثارها ت�سمل جميع 
الدول«. م�سريًا اإلى »اأن الإرهابيني ميكن اأن ي�ستعملوا مواطن ال�سعف واملظامل لن�سر 
الإرهاب على ال�سعيد املحلي، غري اأنه باإمكانهم اإقامة روابط مع غريهم ب�سرعة على 
ال�سعيد الدويل«. وقال بهذا اخل�سو�ش: »اإذا واجهنا معًا الظروف التي ت�ساعد على 
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واإنفاذ  التعاون الدويل ب�ساأن الأمن  اأن نكمل  باإمكاننا  انت�سار الإرهاب، فاإنه ي�سبح 
القوانني«)3(. 

–حينها-  التون�سي  الرئي�ش  فيها  اأكد  منا�سبة  املوؤمتر  هذا   كان 
الرئي�ش  وقال  الإرهاب.  ظاهرة  ملواجهة  كاٍف  غري  لكنه  �سروري،  الأمني  احلل  اأن 
بن علي يف اجلل�سة الفتتاحية للموؤمتر الذي �سارك فيه خرباء من اأكرث من )20( 
بلدًا: »اإن اأجنع عالج ملواجهة الإرهاب، هو العالج الوقائي الذي يبداأ بالق�ساء على 
الأ�سباب الدافعة لظهور الإرهاب والظروف املهيئة لنت�ساره«. واأ�ساف: اإن ذلك يكون 
بن�سر  الأف�سل، وذلك  اليومية نحو  الإن�سان  –اأ�سا�سًا- على تطوير حياة  »بالعتماد 
التعليم والثقافة والنهو�ش باأو�ساع املراأة وال�سباب، وتكري�ش حقوق الإن�سان، وتو�سيع 

جمالت ال�ست�سارة وامل�ساركة، ومكافحة الفقر«)4(.

عن  وبحث  اإلره��اب��ي  التسونامي  ال��ث��ورة:  بعد  ثانيًا: 
إستراتيجية للمواجهة

بن  العابدين  زين  الرئي�ش  حكم  فرتة  خالل  الإرهابية  العمليات  كانت  لئن 
علي معزولة، فاإنها عرفت »انفجارًا« بعد ثورة 14 يناير )كانون الثاين( 2011 ي�سبه 
»الت�سونامي«، لتدخل تون�ش يف حرب حقيقية مع هذه الظاهرة. التي اأ�سبحت تهدد 
املوؤ�س�سات،  و�سعف  الأمني  الفراغ  ب�سبب  وذلك  والدولة.  املجتمع  وا�ستقرار  وحدة 
و�سيوع الفو�سى يف الإقليم، خ�سو�سًا بعد �سقوط نظام معمر القذايف يف ليبيا، الذي 

اأف�سح املجال لنت�سار اآلف قطع ال�سالح)5(.

كما عرفت فرتة �سعود »الإخوان« لل�سلطة يف تون�ش )2012-2014(،  ح�سول 

)3( كلمة الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، يف املوؤمتر الدويل حول »الإرهاب.. الأبعاد واملخاطر واآليات املعاجلة«، الذي عقد بتون�ش 
يف 15 �سبتمرب )اأيلول( 2007، امل�سدر: برقية لوكالة تون�ش اأفريقيا لالأنباء، الر�سمية.

)4( من كلمة الرئي�ش التون�سي الأ�سبق، زين العابدين بن علي، يف افتتاح املوؤمتر الدويل حول »الإرهاب.. الأبعاد واملخاطر واآليات املعاجلة«، 
الذي عقد بتون�ص يف 15 �سبتمرب )اأيلول( 2007. امل�سدر: برقية لوكالة تون�ش اأفريقيا لالأنباء، الر�سمية.

)5( تعددت العمليات الإرهابية بعد ثورة 14 يناير )كانون الثاين( 2011، وقتلت الهجمات التي �سنتها اجلماعات امل�سلحة اأكرث من )40( 
فردًا من اجلي�ش التون�سي وقوات الأمن والقوات امل�سلحة الأخرى وجرحت )148( على الأقل.
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تراٍخ، و�سل اإلى درجة التواطوؤ مع اجلماعات الدينية املت�سددة، التي كانت تعد العدة 
لالنقالب على النمط املجتمعي، والنق�سا�ش على ال�سلطة. التي انتقلت بعد خطاب 
خماتل مفاده اأن تون�ش »اأر�ش دعوة« اإلى ممار�سة العنف والدعوة لـ»اجلهاد«. وهنا 
جدًا،  متاأخرة  جاءت  ال�سريعة(  و)اأن�سار  )النه�سة(  بني  »القطيعة  اأن  اإلى  ن�سري 
بعدما �سمحت لهذا التيار اجلهادي بتنظيم وبناء �سفوفه، واإعداد العدة للمرور من 
)الدعوة( اإلى )اجلهاد( )...( مما ي�سري اإلى تعميق التهامات التي وجهها خ�سوم 
)النه�سة(، باأن عالقتها باجلهاديني تك�سف عن ح�سول )تواطوؤ( ميز فرتة حكمها 

مع هذا التيار«)6(. 

)زعيم  الغنو�سي،  لرا�سد  �سهري  ت�سريح  اإلى  الراأي،  هذا  اأن�سار  وي�ستند 
التيار  اأن�سار  جتاوزات  على  القانون  تطبيق  اإلى  الدعوات  فيه  ا�ستنكر  النه�سة( 
ال�سلفي، خالل فرتة حكم »النه�سة«. م�سريًا -اأي�سًا- اإلى اأن »ال�سباب ال�سلفي يذكرين 
ممار�سة  اإلى  التيار  هذا  حتول  لكن  جديدة«.  بثقافة  يب�سرون  واإنهم   )...( ب�سبابي 
اإرهابي.  كتنظيم  ال�سريعة«  »اأن�سار  »النه�سة« احلاكمة على ت�سنيف  اأجرب  العنف، 

كما اعرتف الغنو�سي باأن »اأن�سار ال�سريعة خدعوه كما خدعوا املجتمع«)7(.

ترافق هذا امل�سهد مع دخول اأعداد كبرية من ال�سباب »اأفواجًا.. اأفواجًا« اإلى 
وموؤ�س�سات  املجتمع  وت�ستهدف  تون�ش  يف  تن�سط  التي  �سواء  اجلهادية،  التنظيمات 
اأبرز  اإحدى  اإلى  اأو من خالل اللتحاق ببوؤر التوتر يف العامل، لتتحول تون�ش  الدولة، 
من  �سبابها  وليكون  والعراق،  و�سوريا  ليبيا  من  كل  يف  لالإرهابيني  امل�سدرة  الدول 
قيادات اجلماعات املت�سددة، خ�سو�سًا تنظيم الدولة الإ�سالمية املعروف بـ»داع�ش«. 
ون�سري اإلى اأن تون�ش »�سهدت بعد الثورة، عمليات انتداب وا�سعة، من ال�سباب الذين 
مت ت�سفريهم يف رحالت منظمة للجهاد. متت هذه العملية مبباركة من قيادات �سلفية 
نه�سوية«)8(. واأ�سارت اإح�ساءات اإلى اأن عدد املقاتلني التون�سيني يف �سوريا والعراق 

)6( منذر بال�سيايف، �سيناريو وجود داع�ش يف املغرب الإ�سالمي: تون�ش اأمنوذجا، كتاب امل�سبار، عدد 92، اأغ�سط�ش )اآب( 2014 �ص72.

)7( حوار مع را�سد الغنو�سي، رئي�ش حركة »النه�سة« الإ�سالمية، جريدة »ال�سروق« التون�سية، الأحد 5 اأبريل )ني�سان( 2015.

)8( منذر، بال�سيايف، �سيناريو وجود داع�ش...، مرجع �سابق، �ش72.
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هو بني )3( و)4( اآلف مقاتل)9(.

اأ�سار  منوذجًا«،  �سوريا  يف  املقاتلون  املعومل...  »الإرهاب  حول  له  درا�سة  يف 
اجلهادي  التيار  ن�ساط  اأن  اإلى  احلنا�سي،  عبداللطيف  احلديث  التاريخ  يف  الباحث 
ازداد يف تون�ش منذ اأواخر الت�سعينيات من القرن املا�سي، بعد ان�سمام عدد مهم من 
ال�سباب اإلى تنظيم طالبان، وتكوين مع�سكر خا�ش بهم )مع�سكر التوان�سة( من قبل 
�سيف اهلل بن ح�سني املكنى بـ»اأبي عيا�ش التون�سي«، وظل بع�سهم يف اأفغان�ستان، يف ما 
بعد، يف حني انتقل البع�ش الآخر  اإلى بوؤر التوتر يف ال�سي�سان والبو�سنة والهر�سك. اأما 
داخل تون�ش فقام هذا التيار ببع�ش الهجمات امل�سلحة يف عهد النظام ال�سابق الذي 
مل يرتدد يف القيام بحملة وا�سعة �سد اأفراد التيار و�سجن منهم املئات، خ�سو�سًا بعد 
�سدور قانون الإرهاب. واأفادت عنا�سر التيار، بعد الثورة، من �سدور العفو الت�سريعي 
العام )2011/2/19( وانت�سروا يف خمتلف اأجزاء البالد و�سجلوا ح�سورهم يف اأغلب 
لقاء  اأول  وعقدوا  املختلف،  و�سلوكهم  بلبا�سهم  والجتماعية،  ال�سيا�سية  التحركات 
علني لهم يف اإحدى مناطق العا�سمة يف مايو )اأيار( 2011، وبعد �سنتني من الن�ساط 
العنف  ممار�سة  يف  ال�سريعة،  اأن�سار  وخ�سو�سًا  املجموعات،  تلك  بداأت  ال�سلمي 
بالتدريج �سد املثقفني واملبدعني والفنانني، كما قاموا بـ»غزوة« ال�سفارة الأمريكية، 
واغتيال زعيمني �سيا�سيني بارزين )�سكري بلعيد وحممد الرباهمي( و�سوًل للعمليات 
ينظم  ال�سلفي  ال�سباب  كان  وذاك  هذا  وبني  والأمن،  اجلي�ش  عنا�سر  �سد  املختلفة 

.
ال�سباب لاللتحاق بجبهة القتال يف �سوريا)10(

الإ�سالمي،  »النه�سة«  حكم  برحيل  اجلهادي«  ال�سلفي  »التمدد  عجل  كما 
اإلى  املرور  ثم  العامة،  الف�ساءات  الهيمنة على  تعمد هذه اجلماعات  بعد  خ�سو�سًا 
على  الهجوم  وجاءت حادثة  بالقوة.  املجتمعي  النمط  تغيري  املنظم وحماولة  العنف 
ال�سفارة الأمريكية بتون�ش يوم 14 �سبتمرب )اأيلول( 2012، والتي متثلت يف »اقتحام 

)9( منذر، بال�سيايف، هل حتولت تون�ش اإلى بلد م�سدر لالإرهاب؟ موقع العربية. نت، 15 يونيو )حزيران( 2014، راجع الرابط التايل: 
 http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/tunisia/2014/06/15

)10( عبدالطيف، احلنا�سي، »الإرهاب املعومل... املقاتلون يف �سوريا منوذجا«، راجع الرابط التايل: 
http://www.hakaekonline.com/?p=69857



منذر بالضيافي 

141 المسبــار

فيلم  عر�ش  على  احتجاجًا  ال�سفارة،  حلرمة  اجلهادي  ال�سلفي  التيار  من  حمتجني 
م�سيء للر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(.

ح�سل كل هذا »النفجار الإرهابي«، خالل الأربع �سنوات التي اأعقبت ثورة 14 
يناير )كانون الثاين( 2011 ، ويف املقابل جند اأن كل احلكومات التي تعاقبت على 
الإرهاب،  ظاهرة  ملقاومة  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  عن  عجزت  الثورة،  بعد  احلكم 

الذي مر اإلى ال�سرعة الق�سوى. 

ثالثًا:  توافق سياسي وإجماع على محاربة اإلرهاب

اأربكت العمليات الإرهابية املتتالية واملت�ساعدة، كل احلكومات التي تعاقبت على 
ال�سلطة بعد الثورة، مما جعلها تقف يف مظهر العاجز عن و�سع خطة اأو اإ�سرتاتيجية 
ملقاومة الإرهاب، تكون عرب ابتداع حلول جديدة، وعدم ال�سقوط يف اإعادة ا�ستن�ساخ 
– الأمني  اجلانب  على  بالرتكيز  الكتفاء  مثل  من  م�ستجدة.  لأو�ساع  قدمية  حلول 
على اأهميته– اأو الدعوة لإحياء قانون الإرهاب الذي اأقره نظام الرئي�ش الأ�سبق قبل 
بقانون جديد، يراعي ما ميّكن  اأو ال�ستعا�سة عنه  العابدين بن علي.  الثورة،  زين 

م�ساألة حقوق الإن�سان. 

�سيا�سية  واأحزاب  حاكمة  �سلطة  من  الأطراف،  كل  تداعي  يف�سر  ما  هذا 
توافقية،  مقاربة  لإقرار  الو�سول  �سرورة  اإلى  حقوقية.  وجمعيات  اأهلية  ومنظمات 
تكون مبثابة »اإ�سرتاتيجية �ساملة«، لتطويق هذه الظاهرة التي اأ�سبحت تهدد بحرق 

»الأخ�سر والياب�ش«. 

املالحظ يف هذا الإطار، هو وجود اإجماع بني حزب »النه�سة« برئا�سة را�سد 
الغنو�سي والقوى العلمانية، على اأهمية الت�سريع بو�سع اإ�سرتاتيجية ملحاربة الإرهاب. 
من خالل تاأكيد الفريقني ت�سخي�ش الأ�سباب الرئي�سة التي تقف وراء تنامي الظاهرة 
وحتديدًا  املوؤ�س�ساتي،  الفراغ  حالة  يف  واملتمثلة  منها،  الداخلية  �سواء  الثورة،  بعد 
الأمني بعد �سقوط نظام بن علي، ثم تاأخر اإ�سالح املوؤ�س�سة الأمنية، باجتاه وجود اأمن 
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الأمنية  لعقيدته  اإل  ال�سيا�سية، ول يكون ولوؤه  ال�سراعات  بعيدًا من  جمهوري يكون 
الوطنية. 

واجلي�ش  الأمن  يجعل  مبا  الالزمة،  التجهيزات  توفري  ثانية،  مرحلة  يف  ثم 
مع  التن�سيق  �سرورة  على  اتفاق  ح�سول  جانب  اإلى  الإرهابيني.  تعقب  على  قادرين 
دول اجلوار وخ�سو�سًا اجلزائر، والإفادة من خربتها وجتربتها يف حماربة الإرهاب، 
الدولة  لغياب  الكبري  للتاأثري  نظرًا  الليبية،  الأزمة  تطورات  متابعة  مع احلر�ش على 
واأمن تون�ش، خ�سو�سًا يف ظل حتول  ا�ستقرار  الليبية، على  امللي�سيات  وال�سراع بني 
ليبيا، اإلى حا�سنة وبوؤرة لن�ساطات اجلماعات الدينية املت�سددة، التي تخطط ل�سرب 

ال�ستقرار يف تون�ص.  

كما برزت دعوات اإلى الت�سريع بتقوية »اجلبهة الداخلية« اأو »الوحدة الوطنية«، 
التي ترى فيها كل الأطراف اأنها مبثابة لبنة اأولى للتوحد يف جمابهة الإرهاب، مثلما 
»النه�سة«  ورئي�ش حركة  ال�سب�سي،  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�ش  من  كل  ذلك  اأكد 
ا�ستهدفت  التي  الإرهابية،  العملية  على  فعل  رد  اأول  يف  الغنو�سي،  را�سد  الإ�سالمية 
واأ�سفرت عن �سقوط )23( قتياًل منهم  18 مار�ص )اآذار( 2015،  باردو يف  متحف 

)22( �سائحًا واأكرث من )50( جريحًا. 

التي  امل�سائب  حدوث  اأثناء  معادنها  تعرف  »ال�سعوب  اأن  الغنو�سي  واعترب 
جتعلها تكت�سف الثغرات وال�سعوبات وجتعل منها �سعوبًا اأقوى واأ�سلب«. و�سّدد على اأن 
»فريو�ش الإرهاب لن ي�ستقر يف تون�ش لأن بها دولة قوية«، جمددًا تاأكيد اأن »الواجب 
الوطني يقت�سي حماية الدولة وحرا�ستها؛ لأنه لن يبقى اأحد ب�سقوطها«، داعيًا جميع 
اإلى »حماية دولتهم حفاظًا على اأرواحهم واأنف�سهم لأن ذلك لي�ش واجب  التون�سيني 
اأجهزة الأمن وحدها«. وو�سف الغنو�سي »داع�ش« باخلوارج اجلدد وقال: اإن الإرهابيني 
اإلى تون�ش، وهي يف �سعود ولي�ست يف نزول بعد جناح البالد يف كتابة  وجهوا �سربة 
ونزيهة  انتخابات دميقراطية  اإجراء  د�ستور جديد دميقراطي مبوافقة )94%( ويف 
يف  البالد  اأن  على  م�سددًا  التون�سي،  ال�سعب  من   )%76( ثقة  حتوز  حكومة  اأفرزت 
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حالة بناء وثورة ولي�ست يف حالة �سقوط)11(. كما اأكد الغنو�سي اأن »الظاهرة ال�سلفية 
الدعوي  العمل  املجتمع حتت غطاء  »ال�سلفيني خدعوا  اأن  وا�سحة«، م�سيفًا  تكن  مل 
م�ستغلني  اأن�سارهم  ويوؤطرون  اأنف�سهم  يهيئون  كانوا  اأنهم  لحقًا  وظهر  واخلريي، 
اأن »حقيقتهم اليوم  اإلى  حالت النفالت والحتقان ال�سيا�سي والجتماعي«، م�سريًا 

معروفة لدى اجلميع، وهناك وحدة وطنية يف الت�سدي لهم«)12(.

كما دعت حركة النه�سة التون�سية، بعد حادثة متحف باردو الإرهابية 18 مار�ص 
الإرهاب  �ساملة ملواجهة  اإ�سرتاتيجية  لو�سع  اإلى »عقد موؤمتر وطني  )اآذار( 2015، 
والتعجيل باإ�سدار قانون مكافحة الإرهاب والقوانني الداعمة حلماية الأمنيني يف اأداء 
مهامهم«. وعربت احلركة يف بيان وقعه رئي�سها را�سد الغنو�سي، عن تنديدها »اأ�سد 
واأحد  الدولة  يف  �سيادي  ملقر  ا�ستهدافها  يف  املجرمة  الع�سابة  اقرتفته  مبا  التنديد 

رموزها، وما اأ�سفر عنه من اإزهاق اأرواح بريئة، عدد منهم من �سيوف تون�ش«.

الإرهابية حماولة  اأن هذه اجلرمية  »توؤكد  النه�سة  اأن حركة  البيان  واأ�ساف 
الإ�سرار  عرب  البالد  اقت�ساد  و�سرب  اخلوف  ون�سر  وال�ستقرار،  الأمن  لزعزعة 

بالقطاع ال�سياحي وامل�ش بقوت مئات الآلف من التون�سيني«.

اليقظة  م�ستوى  ورفع  التما�سك  اإلى  والتون�سيات  »التون�سيني  احلركة  ودعت 
الأمنية وتعزيز الوحدة الوطنية، والوقوف �سفًا واحدًا مع وحداتنا الأمنية والع�سكرية 
�سد هذه الآفة التي ل م�ستقبل لها يف تون�ش«. وقال البيان: توؤكد حركة النه�سة اأن 
»هذه اجلرمية لن تك�سر اإرادة �سعبنا ولن تنال من ثورتنا ودميقراطيتنا، واأن ال�سعب 

الذي انت�سر على الدكتاتورية �سينت�سر على الإرهاب«)13(.

الإرهاب  ال�سب�سي، مبقاومة  قائد  الباجي  التون�سي،  الرئي�ش  تعهد  من جهته، 
»بال �سفقة ول رحمة« اإثر مقتل )22( �سخ�سًا، بينهم )20( �سائحًا اأجنبيًا يف هجوم 

)11( ت�سريح لرا�سد الغنو�سي، رئي�ش حركة »النه�سة« الإ�سالمية بتون�ش، اإذاعة »موزاييك« التون�سية، 24 مار�ص )اآذار( 2015.

)12( حوار مع جريدة »ال�سروق« التون�سية، مرجع �سابق.

)13( بيان حركة »النه�سة« الإ�سالمية، بعد حادثة باردو الإرهابية، 18 مار�ص )اآذار( 2015.
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18 مار�ص )اآذار( 2015، م�سلحون على متحف »باردو« القريب من  داٍم نفذه، يوم 
مقر الربملان بالعا�سمة تون�ش. وقال قائد ال�سب�سي يف خطاب توجه به اإلى التون�سيني 
الوح�سية  الأقليات  هذه  واإن  الإرهاب،  مع  حرب  يف  »اإننا  الر�سمي:  التلفزيون  عرب 
ال�سب�سي،-على  و�سدد  وبال رحمة«.  �سفقة  اآخر رمق بال  اإلى  و�سنقاومها  تخيفنا،  ل 
يف   ،)2015 اآذار  مار�ش/   28( ال�سيخ  �سرم  يف  العربّية  القّمة  يف  م�ساركته  هام�ش 
تعليق له على »الإرهاب« يف العامل العربي- �سدد على اأّن الق�ساء على الإرهاب يكون 
بخّطة اأمنّية وف�سائّية �سارمة. كما دعا اإلى »�سرورة جتديد اخلطاب الّديني وحتقيق 
التنمية القت�سادية والجتماعية ودعم الفكر الو�سطي املت�سامح«. كما ربط الرئي�ش 
التون�سي، بني مقاومة الإرهاب، وتوا�سل حالة عدم ال�ستقرار يف ليبيا، موؤّكدا تاأثري 

الو�سع الليبي املعّقد على الو�سع الّتون�سي .

وهو  لل�سغل،  التون�سي  العام  لالحتاد  العام  الأمني  العبا�سي،  ح�سني  دعا  كما 
اإلى عقد  ال�سيا�سية،   اأهم منظمة اجتماعية يف تون�ش، وتلعب دورًا بارزًا يف احلياة 
موؤمتر وطني ل�سن احلرب على الإرهاب. واأو�سح العبا�سي خالل يوم اإعالمي حول 
»حماربة الإرهاب« اأن منظمة ال�سغيلة ب�سدد اإعداد ت�سور ملعاجلة اآفة الإرهاب يف 
مناق�سة  اأجل  من  الجتماع  اإلى  الوطني)14(  للحوار  الراعي  الرباعي  و�ستدعو  تون�ش 

وثيقة هذا الت�سور.

الحتاد،  هياكل  تبنته خمتلف  الذي  الت�سور  لهذا  النهائية  الوثيقة  اإن  وقال: 
�ست�سارك  التي  املدين،  املجتمع  ومكونات  ال�سيا�سية  الأحزاب  �ستعر�ش على خمتلف 
باإ�سدار  وتتويجها  فيها،  جاء  مبا  واللتزام  عليها  للتوقيع  الوطني  املوؤمتر  هذا  يف 
اإ�سرتاتيجية وطنية ل�سن احلرب على الإرهاب. وبني الأمني العام لالحتاد -يف ال�سياق 
اأن احلرب ال�ساملة على الإرهاب ت�ستدعي توحيد �سيا�سة تون�ش الأمنية على  ذاته- 

)14( يتكون الرباعي، من اأربع منظمات كربى يف تون�ش، وهي الحتاد العام التون�سي لل�سغل، والرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 
واحتاد املحامني، واحتاد ال�سناعة والتجارة. وهي املنظمات التي اأ�سرفت على احلوار الوطني، الذي اأف�سى اإلى ا�ستقالة حكومة »النه�سة« 
الإ�سالمية يف يناير )كانون الثاين( 2013 وت�سكيل حكومة م�ستقلة، اأعدت لالنتخابات الرئا�سية والت�سريعية، التي متت يف ظروف حرة 
و�سفافة، واأفرزت قيادة �سيا�سية جديدة، برئا�سة الباجي قائد ال�سب�سي يف رئا�سة اجلمهورية، وحكومة حتالف وطني مب�ساركة »النه�سة« 

الإ�سالمية.
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ملواجهة  والب�سرية  املادية  الإمكانات  و�سبط  والدولية  والإقليمية  الوطنية  امل�ستويات 
هذه الآفة والبحث عن م�سادر متويل لهذه احلرب. 

اإطار ت�سريعي وقانوين ملجابهة الإرهاب، وجتنيد كل القوى  اإلى حتديد  ودعا 
الجتماعية وال�سيا�سية والدينية لهذه احلرب. واأ�سار العبا�سي -من جهة اأخرى- اإلى 
تنوير  الظالمي ويف  الفكر  الدين يف حماربة  لعلماء  و»ال�سروري«  »الأ�سا�سي«  الدور 
عقول ال�سباب وتف�سري املعاين احلقيقية للدين، داعيًا -يف هذا ال�سدد- اإلى مراجعة 

املنظومة الرتبوية والتعريف بالدين الذي يبني الدولة املدنية)15(.

امل�سهد  والفاعلة يف  الرئي�سة  الأطراف  مواقف خمتلف  ا�ستعرا�ش  من خالل 
التون�سي، نالحظ اأنه، وبالرغم من اتفاق كل العائالت ال�سيا�سية واملنظمات الأهلية 
والنخب، على اإدانة الإرهاب واإعالن احلرب عليه، فاإنها مع ذلك تختلف يف اأولويات 
املعاجلة. ففي حني تركز ال�سلطة على اخليار الأمني، برز ذلك من خالل تعجيلها 
بعر�ش قانون الإرهاب على اأنظار جمل�ش نواب ال�سعب، بالرغم من اأنه حمور جدل، 
على اعتبار اأنه ميار�ش ت�سييقات على احلريات وحقوق الإن�سان، فاإننا جند يف املقابل 
اأن الأحزاب ال�سيا�سية، خ�سو�سًا يف املعار�سة، واملنظمات الأهلية اأو املجتمع املدين، 
وحتديدًا املنظمات احلقوقية، تدعو اإلى مقاربة �ساملة ملقاومة الإرهاب، لي�ش البعد 

الأمني اإل جزء منها.

صّد  »إستراتيجية«  على  ومالحظات  استنتاجات  رابعًا: 
اإلرهاب

مثلما ح�سل جدل حول تعريف الإرهاب، فاإن هناك جدًل مماثاًل يف تون�ش، 
حول اأية اإ�سرتاتيجية »مثلى« ملحاربة الإرهاب. لكن تواتر العمليات الإرهابية، وارتفاع 
التكلفة يف اخل�سائر، وحتديدًا يف الأمنيني واجلنود، عجل بح�سول ما ي�سبه الإجماع، 

على تبني »اإ�سرتاتيجية« للت�سدي لالإرهاب. 

)15( الأمني العام لالحتاد العام التون�سي لل�سغل يدعو اإلى موؤمتر وطني ملحاربة الإرهاب، راجع الرابط التايل:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=150363
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اإن كانت ما تزال تطغى عليها ال�سبابية، و�سط وجود اأكرث من تاأويل واأكرث من 
قراءة ملا هو مقرتح، خ�سو�سًا يف ما يتعلق باإعطاء الأولوية للبعد الأمني وا�ستدعاء 
الإ�سالحات  تقوي�ش  اإذ قد ي�سل حد  يهدد ما حتقق من مكا�سب،  قانون لالإرهاب 
»الو�سفة«  اأن  اإلى  بالإ�سافة  هذا  الثورة.  بعد  حتققت  التي  والد�ستورية  القانونية 
املقرتحة، ببعديها »الأمني« و»القانوين«، هي ذاتها التي كانت معتمدة من قبل نظام 
ما قبل الثورة، نظام الرئي�ش الأ�سبق زين العابدين بن علي، والتي كانت حمل معار�سة 

كبرية داخل تون�ش وخارجها. 

الإرهاب  قانون  م�سروع  على  كثرية  حتفظات  هناك  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
جديد  تقرير  يف  ووت�ش«،  رايت�ش  »هيومن  منظمة  اأكدت  الإطار  هذا  ويف  اجلديد. 
التون�سية،  للحكومة  اجلديد  القانون  م�سروع  »اأن  التون�سيني،  للم�سرعني  اأر�سلته 
املتعلق مبكافحة الإرهاب، ي�سمح بتمديد فرتة الإيقاف على ذمة التحقيق، ويقلل من 
�سمانات املحاكمة العادلة لالأ�سخا�ش املتهمني بجرائم الإرهاب، وين�ش على عقوبة 
الإعدام«. وكانت احلكومة اأر�سلت م�سروع القانون اإلى الربملان يف 26 مار�ص )اآذار( 
2015، يف اأعقاب الهجمة الإرهابية التي ا�ستهدفت املتحف الأثري بباردو. ومل يحدد 

الربملان –بعد- جدوًل زمنيًا للنظر يف م�سروع القانون املقرتح.

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  لق�سم  التنفيذي  املدير  اإريك غولد�ستني )نائب  وقال 
اأن تتخذ تون�ش جميع اخلطوات املمكنة ملواجهة الإرهاب  اأفريقيا(: »من ال�سروري 
اإلى  توؤدي  اأن  ميكن  املقرتح  القانون  اأحكام  بع�ش  ولكن  العامة،  ال�سالمة  وحماية 
انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان. واإن احرتام حقوق الإن�سان يجب اأن يكون يف �سلب 

القانون بغية اإجناح جهود مكافحة الإرهاب«.

يهدف م�سروع القانون لأن يحل حمل القانون احلايل الذي مت �سنه يف 2003. 
2011 حوالى  اأوائل  به يف  الإطاحة  قبل  العابدين بن علي  وقد حاكمت حكومة زين 
من  عديد  ُرفعت  وقد  احلايل.  القانون  مبوجب  الإرهاب  بتهم  �سخ�ش  اآلف  ثالثة 
وطاأة  حتت  انتزعت  اعرتافات  اأ�سا�ش  على  ال�سيا�سيني،  املعار�سني  �سد  الق�سايا 
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التعذيب، ح�سبما خل�ص اإليه تقرير لالأمم املتحدة.

الوطني  املجل�ش  اإلى  احلكومة  قدمته  م�سروعًا  يراجع  املقرتح  القانون  اإن 
التاأ�سي�سي، الربملان التون�سي، يف يناير )كانون الثاين( 2014. علق املجل�ص الت�سويت 
اأكتوبر  يف  الت�سريعية  النتخابات  وقبل  اأحكامه،  ب�ساأن  خالفات  و�سط  امل�سروع  على 

)ت�سرين الأول(.

من وجهة نظر حقوق الإن�سان، يعترب امل�سروع اجلديد اأ�سواأ من الذي �سبقه من 
ناحيتني: 

اأوًل: ي�سمح م�سروع القانون لل�سرطة باحتجاز امل�ستبه بهم على ذمة التحقيق 
على  ال�سخ�ش  وبدون عر�ش  العام،  النائب  يومًا مبوافقة من  اإلى )15(  ت�سل  ملدة 
اأو  حمامني  مع  بالتوا�سل  الوقت  ذلك  خالل  بهم  للم�ستبه  ُي�سمح  ولن  القا�سي. 
الت�سال بعائالتهم، مما يزيد من خطر التعر�ش للتعذيب. ي�سمح القانون التون�سي 
بارتكاب جرائم  املتهمون  اأولئك  فيهم  بهم -مبن  امل�ستبه  باحتجاز  لل�سلطات  حاليًا 

تتعلق بالإرهاب- ملدة اأق�ساها �ستة اأيام.

اأي  على  الإعدام  عقوبة  بت�سليط  –كذلك-  القانون  م�سروع  يق�سي  ثانيًا: 
تون�ش  اإيقاف  من  الرغم  على  وفاة،  اإلى  اأدى  اإرهابي  عمل  بارتكاب  اأدين  �سخ�ش 
1991. هيومن رايت�ش ووت�ش تعار�ش عقوبة الإعدام يف  اأحكام الإعدام منذ  لتنفيذ 

جميع الظروف، كممار�سة غاية يف الق�سوة ومعار�سة للحق يف احلياة.

وبح�سب هيومن رايت�ش ووت�ش، فاإنه وبالإ�سافة اإلى عقوبة الإعدام وطول مدة 
الحتفاظ التي ل تتما�سى مع املعايري الدولية، ُيبقي م�سروع القانون على بع�ش العيوب 
من م�سروع القانون ال�سابق. وميكن لتعريفه الوا�سع والغام�ش للن�ساط الإرهابي اأن 
ي�سمح للحكومة بقمع جمموعة وا�سعة من احلريات املحمية دوليًا. وكمثال على ذلك، 
اخلا�سة  باملمتلكات  »الإ�سرار  اإلى  اأدت  عامة  تظاهرة  ملقا�ساة  ا�ستخدامه  ميكن 

والعامة« اأو تعطيل اخلدمات العامة، على اأنها عمل اإرهابي.
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كما يخول م�سروع القانون للقا�سي حماية ال�سهود بحجب هويتهم عن املتهم 
وعن ل�سان الدفاع،  وهو ما يقو�ش حق املتهمني يف الطعن يف الأدلة �سدهم وي�سعف 

من نزاهة الإجراءات.

اإ�سعار  عن  المتناع  جرمية  من  املحامني  اإعفاء  على  القانون  م�سروع  وين�ش 
اإليه من  اأو ما بلغ  اأفعال؛  ال�سلطات ذات النظر فورًا مبا اأمكن له الطالع عليه من 
معلومات اأو اإر�سادات حول ارتكاب اإحدى اجلرائم الإرهابية. لكن الإعفاء ل ينطبق 
هذه  تقو�ش  امل�ستقبل«.  يف  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب  »متنع  قد  املعلومات  كانت  اإذا 
ال�سيغة الوا�سعة احلق يف الدفاع الفاعل عن امل�ستبه بهم، املتهمني بجرائم الإرهاب.

بعد  القانون  دولة  لتعزيز  تون�ش  تبذلها  التي  اجلهود  »اإن  غولد�ستني:  وقال 
املقرتحات  اعُتمدت  اإذا  الوراء  اإلى  خطوة  �ستخطو  علي،  بن  عهد  يف  النتهاكات 
الإعدام  مثل  التع�سفية  التدابري  »اإن  �سكلها احلايل«.  الإرهاب يف  ملكافحة  اجلديدة 
والحتفاظ املطول على ذمة التحقيق ل مكان لها يف تون�ش اجلديدة، حتى لو كانت 

بغية مواجهة هذه الهجمات اجلديدة الب�سعة«.

كذلك توجد انتقادات لإ�سرتاتيجية معاجلة ظاهرة الإرهاب، التي يرى فيها 
معار�سوها، اأنها  تقت�سر اأ�سا�سًا على اإجراءات اأمنية، قد توؤدي اإلى »تغول« املوؤ�س�سة 
الأمنية، واأنها تقوم على اإعطاء دور كبري للجانب القانوين يف بعده الزجري، مثلما 
ورد يف م�سروع قانون الإرهاب. وبهذا فاإن »الإ�سرتاتيجية« املقدمة، تهمل الرتكيز على 
العوامل امل�ساعدة على ظهور الإرهاب وانت�ساره، و�سرورة الت�سدي لل�سور النمطية، 
وتعزيز احلوار بني الأديان واحلوار بني الثقافات والتحالف بني احل�سارات، ودورهما 
يف مكافحة التطرف والإرهاب. والرتبية على الوقاية من الإرهاب والت�سدي له، ودور 
والتطرف  والعن�سرية  التع�سب  ظواهر  من  احلد  يف  املخت�سة  الدولية  املوؤ�س�سات 

والإرهاب. 

اإلى جانب عدم التفاعل، مع ما جاء يف اإ�سرتاتيجية الأمم املتحدة يف مكافحة 
الإرهاب، التي ُتراَجع كل �سنتني، والتي تقر برف�ش الإرهاب يف كل اأ�سكاله ومظاهره، 
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نحو  الإ�سرتاتيجية  هذه  ت�سمل  كما  ودوافعه،  اأهدافه  كانت  واأيًا  م�سدره،  كان  واأيًا 
وتعزيز قدرات  انت�ساره،  وراء  تكون  اأن  التي ميكن  الأ�سباب  ملواجهة  اإجراء  خم�سني 
حقوق  حماية  �سمان  جانب  اإلى  الأمم املتحدة  ملكافحته،  وقدرات  الدول  واإمكانات 
الإن�سان، ودولة القانون. كما ت�سري اإ�سرتاتيجية الأمم املتحدة اإلى عدم ربط الإرهاب 

باأي دين من الأديان ول باأية هوية اأو جمتمع، 

البحوث  من  الإفادة  لالإرهاب،  اإ�سرتاتيجية  و�سع  على  القائمني  على  كان 
والدرا�سات ال�سو�سيولوجية، التي اأعدت حول هذه الظاهرة.  على اعتبار اأن التجربة 
-�سواء يف تون�ش اأو دوليًا- اأثبتت اأن مكافحة الإرهاب، عرب ا�ستعمال الطريقة الأمنية 
التي فتحت  والعراق وتورطت يف اخلنادق  اأفغان�ستان  فاأمريكا ف�سلت يف  قد ف�سلت. 
وغري  املبا�سرة  واحلوارات  للتفاو�ش  الرجوع،  على  النهاية  يف  واأجربت  النار،  فيها 
املبا�سرة، من اأجل الحتواء والخرتاق. فال ميكن الق�ساء على الظواهر الجتماعية 

بالأمن اأو بقرار �سيا�سي.

ويف احلالة التون�سية، ن�سري اإلى اخرتاق التنظيمات املت�سددة للن�سيج املجتمعي، 
فتنظيم مثل »اأن�سار ال�سريعة«، الذي تورط يف اأعمال عنف واإرهاب، له امتداد كبري 
يف الن�سيج الجتماعي، بف�سل الأعمال »اخلريية« و»الدعوية« التي قدمها لفئات مل 
اأكرث  مقاومته  جتعل  اجتماعية،  بحا�سنة  يحظى  جعله  ما  وهو  الدولة.  اإليها  ت�سل 
�سعوبة، لذلك ل ميكن حماربته اأمنيًا فقط، وخ�سو�سًا اأن الظرف والبيئة احلالية 
بيئة  هي  ال�سباب،  �سفوف  يف  خ�سو�سًا  والتهمي�ش،  الفقر  من�سوب  بتزايد  املت�سمة 
حولت مثل هذه التنظيمات اإلى »موؤ�س�سات لنتداب« ال�سباب املفقر، الذي يرمتي يف 

اأح�سانها حلاجة اجتماعية قبل اأن تكون لقناعة دينية. 

والت�سغيل،  الجتماعية  والعدالة  التنمية  اإنتاج  لها  ميكن  ل  اليوم،  تون�ش  اإن 
تغييب  يفر�ش عدم  ما  وهذا  بقوة،  قائمة  الإرهابي  العنف  اإنتاج  وبالتايل، فظروف 
واإر�ساء  الر�سيدة،  واحلوكمة  ال�سفافية  حتقيق  مع  ال�ستيعاب،  عرب  ال�سيا�سي  احلل 
حقوق الإن�سان، وخلق الأمل لدى ال�سباب عرب اإ�سراكه يف القرار وا�ستيعاب اإ�سهاماته 
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نحو  ال�سباب  نزوع  مقاومة  يف  و�سرورية  مهمة  اأ�سياء  وهي  بالوطن،  النهو�ش  يف 
اجلماعات املت�سددة. 

يوجد قطاع كبري من ال�سباب التون�سي،  ي�سعر بفقدان النتماء للوطن، ويرى 
اأن الوطن ل ميثله، واحلكومة ل متثله، والطبقة ال�سيا�سية ل متثله، واأنهم ا�ستاأثروا 
باحلكم، وبالرثوة، وهذا ما دفع اأعدادًا كبرية منهم اإلى اأن يتحولوا اإلى فري�سة �سهلة 
اأولوية  اإليه، وجعله  التفطن  املتطرفة. وهذا ما يجب  ال�سطياد من قبل اجلماعات 
يف�سر  اأ�سا�سيًا  اأنه ميثل م�سدرًا  اعتبار  الإرهاب. على  اإ�سرتاتيجية احلرب على  يف 
�سعور هوؤلء ال�سباب بالإق�ساء والتهمي�ش، مما يدفعهم نحو احلقد على املجتمع، هذا 

ال�سعور الذي يتحول لحقًا،  اإلى حمفز ي�سجع على العنف والإرهاب. 


