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الحدود التونسية ) :(IIبين االرھاب واالستقطاب الجھوي
.I

الملخص التنفيذي

منذ االنتفاضة الشعبية كانون االوّل/ديسمبر-كانون الثّاني/جانفي  2011 – 2010تم ّكنت تونس من التغلّب
بنجاح على أزماتھا السياسية .إال أن البلد يبدو أقل استعدادا المتصاص صدمة الھجمات الجھادية األكثر
أھمية .ولكن رغم الحوار الوطني الذي خفّف بدرجة كبيرة ال ّ
ضغوطات وجعل بداية  2014متّسمة
بالتّفاؤلّ ،
فإن القلق قد تزايد من جديدّ .
وإن ھذا التخوف يمكن أن يُفسّر بتصاعد أعمال العنف على الحدود
ّ
مع الجزائر والفوضى في ليبيا وتقدم اإلسالم ال ّراديكالي في الشرق األوسط ولكن أيضا بالخطابات السائدة
المضا ّدة لإلرھاب .وأمام صدى النّزاعات الّتي تحرّك المنطقة ّ
فإن البلد يحتاج إلى معالجة مسألة اإلرھاب
بطريقة ھادئة وغير مسيسة رغم الرّھانات الدوليةّ .
إن مقاومة اإلرھاب ومقاومة الجريمة المنظّمة أمران
غير منفصلين .وھكذا ّ
فإن الحكومة ستستفيد عندما ترفق إجراءاتھا األمنية بإجراءات إقتصاديّة واجتماعيّة
تھدف إلى إعادة س ّكان الحدود إلى حضن الدولة.
ومنذ سنة  ،2013يبدو أ ّن التّحالف بين مھرّبي األسلحة والمخ ّدرات وبين الخاليا الجھادية المسلّحة قد تد ّعم
وإن شبكات التّھريب الكبرى ّ
كثيرا في المناطق الحدوديّةّ .
تغذي العنف على الحدود الذي سرعان ما
يوصف "باإلرھاب" حسب أغلب وسائل اإلعالمّ .
وإن ھذه ال ّشبكات يمكن أن تتعاظم بدرجة خطيرة إذا
أ ّدى إحتداد ال ّ
صراع في ليبيا إلى تأثيرات إقتصاديّة وسياسيّة ج ّدية.
ّ
إن األزمة االجتماعيّة في جنوب البالد والتّحالف القوي بين العصابات والجھاديّين واالستقطاب
االيديولوجي الذي تدعمه التوتّرات االقليمبة أمور يمكنھا مع إقتراب موعد االنتخابات وبعدھا أن تكوّن
خليطا انفجارياّ .
إن عددا من النّاخبين ومن المتر ّشحين لالنتخابات التّشريعية وال ّرئاسية القادمة في الخارج
وداخل البالد  26 – 24تشرين األوّل/أكتوبر )التّشريعية( و  23 – 21تشرين الثّاني/نوفمبر )الدورة
األولى للرئاسيّة( و 28 – 26كانون األوّل/ديسمبر )ال ّدورة الثانية(  2014يتقاسمون الخشية من فشل
المسار االنتخابي وأن تعاني تونس مصير بقية بلدان المنطقة .الحملة األمنية العميقة وانتقام المجموعات
الجھادية الضّعيفة من شأنه أن يكوّن حلقة مفرغةّ .
وإن حكومة مھدي جمعة المس ّماة "تكنوقراط" تلعب على
ّ
صدى العواطف المتأججة ضد اإلرھاب .ھذا يعيد توجيه قلق الطبقات الوسطى المثقفة نحوالخوف من
ظاھرة التطرّف ال ّديني .في ھذا السياق ,فإن مكمن الخطورة إذا وقع ھجوم إرھابي كبير يخشى منه إعادة
إحياء االستقطاب اإليديولوجي بين اإلسالميين والعلمانيين.
وحتّى تحمي نفسھا من أزمة جديدة يجب على الحكومة أن تتّخذ نوعين من التّدابير األساسيّة :األوّل يتمثّل
في تكثيف وجودھا في المناطق الحدودية من خالل سياسة تنمويّة تظھر آثارھا بسرعة أمام أعين السكان.
أما الثاني فيتمثّل في تطبيق إستراتيجية ناجعة ودقيقة لمقاومة اإلرھاب بعيدا عن المعالجة اإلعالميّة الحالية
التي تن ّمي فوبيا الجھاديين وتخلط بطريقة غير مباشرة بين مختلف الحساسيات اإلسالمية.
ك تونس ولكن يجب أالّ
إن الرھانات االيديولوجية اإلقليمية وال ّدولية المتعلّقة بالمسألة اإلسالمية تھ ّم دون ش ّ
ّ
ّ
ّ
تحدد مستقبلھا .فبعد تقرير أوّل حول "الحدود التونسية" )نوفمبر  (2013فإن ھذه اإلحاطة تحلل حقيقة
التھديدات على الحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية و تقترح سبال للح ّد من المخاطر.
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لقد بات من المؤ ّكد وفي أقرب وقت على القوى السياسية الرئيسية النّقابية والجمعياتية ،اإلسالمية وغير
اإلسالمية أن تنفّذ مقاربة توافقية حول األمن العام ،وعلى السّلطات أن تتبع خطابا ھادئا ضد اإلرھاب يمنع
من عودة االستقطاب في حال حدوث ھجوم كبير على البلد البالد .ومن المأمول أيضا أن تكثّف ھذه
الحكومة أو التي ستخلفھا من التعاون األمني مع الجارة الجزائر وتفعل مشروع بعث وكالة وطنية
ّ
بالكف عن
لالستخبارات والحوار مع العصابات الموجودة على الحدود من أجل أن تقبل ھذه العصابات
المتاجرة بالمواد الخطيرة وربما يقبل البعض منھم مستقبال بالتعاون مع الدولة التونسية في المجال
ّ
األمني.إن جملة ھذه اإلجراءات من شأنھا أن تساھم في نھاية المطاف في منع س ّكان الحدود من االبتعاد
ّ
بصفة نھائية عن الدولة وأال تكون مھيّأة على المدى المتوسط لمواجھة الدولة وذلك باالنضمام إلى
المجموعات المسلحة الجھادية االجرامية.

.II

خياران أحالھما م ّر )بين النّار وال ّرمضاء(

أ.

تشرذم الحركة الجھادية وتط ّرفھا

مع منعرج مقاومة اإلرھابيين من قبل الحكومتين األخيرتين حكومة علي العريض )مارس  – 2013جانفي
 (2014وخاصة حكومة مھدي جمعة )منذ جانفي  ,(2014اتخذت عديد من اإلجراءات مثل عودة أألجھزة
األمنية إلى المناطق المحيطة بالمدن المھددة .كما ّ
أن تصنيف أنصار الشريعة )أوت ، (2013وھو أھم
تنظيم إسالمي متطرّف ،تنظيما إرھابيا م ّكن قوات األمن من تحقيق انتصارات كبيرة في مواجھة السّلفيين
الجھاديين و .فعلى سبيل المثال اختفت من األحياء الفقيرة المظاھر االستعراضية اليومية و الخطيرة أحيانا
التي تقوم بھا مجموعات من ذوي اللح ّي والقمصان وأصبح الوضع فيھا عادي .1وحسب بعض المقربين
من الحركات الجھادية وبعض المختصين في اإلسالم الراديكالي ّ
فإن ما بين  1000و 2000من النشطاء
والمتعاطفين من أنصار الشريعة ھم اآلن رھن االعتقال .2وقد فشلت ھذه المجموعة في خلق حركة شعبية
مساندة حول أتباعھا المسجونين .بل يبدو ّ
أن السلطات قد نجحت فعليا ً في إستئصال ھذا التنظيم من البالد.3
مع أنه منذ نھاية  2013تكثفت المناوشات بين قوات األمن والمجموعات الجھادية الصغرى في المناطق
الحدودية .بل ّ
إن بعض قيادات ھذه المجموعات تبنّت بعض العمليات وضاعفت من بياناتھا التھديدية .
وعادة ما تخلّف المواجھات عشرات الضحايا من الجنود وقوات األمن في الوسط الشمالي من الحدود
التونسية الجزائرية :عبوات ناسفة بدائية الصنع تستھدف العربات العسكرية  ،مجموعة صغيرة مسلحة
تتبادل طلق النار مع قوات األمن خاصة في المراكز العسكرية المتقدمة في مناطق الغابات الجبلية
الحدودية.
لقد بدأت الحركة الجھادية تضعف و تنقسم مما جعلھا في معنى من المعاني أكثر خطورة .ففي أواخر شھر
ماي  ،2014وألول مرة في تونس ،تبنّت القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي الھجوم الذي وقع ضد منزل
عائلة وزير الداخلية لطفي بن جدو والذي يقع في حي سكني في مدينة القصرين والتي تعتبرمركز والية
حدودية .وقد بررت القاعدة عمليتھا بأنھا جاءت تضامنا مع "إخوتھا" من أنصار الشريعة "ضحايا التعسف
األمني" و"منعھم من ممارسة أنشطتھم الدعوية السلميةالغير مسلّحة" .4وفي أواسط شھر جويلية تبنت خلية
من القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي في تونس )كتيبة عقبة بن نافع( بطريقة غير مباشرة مقتل  15جنديّا
عبر تقديم صور الھجوم بطريقة حماسية على الفيس بوك .5
يوم  28من نفس ال ّشھر ،وبمناسبة عيد الفطر الذي يأتي إثر انتھاء شھر رمضان أصدر أنصار الشريعة
بيانا عبروا فيه عن تضامنھم مع الحركات الجھادية في العالم وخاصة أنصار الشريعة في ليبيا والمقاتلون
المتحصنون في جبال الغرب التونسي .و على الرغم بأن ھذه المجموعة قد أغفلت ذكر ضلوعھا في
 1مالحظات مجموعة األزمات في ضواحي تونس الكبرى )جوان – أوت  ; (2014حوارات أجراھا الفريق مع ساكني منزل
بورقيبة وبنزرت )جوان  .(2014القميص أو الجالبية أو قميص أبيض طويل وھو اللباس المعتاد للسلفيين.وقد انتشر داخل
األوساط اإلسالمية عن طريق الجھاديين األفغان خالل الثمانينات.
 2حوارات مجموعة األزمات ،المتعاطفون مع الجھاديين ،المختصون في دراسة الحركات الجھادية ،تونس أوت .2014
 3وكما ذكر أحد الجامعيين المختصين في الحركات الجھادية ّ
أن "ھذا يمثل فشال سياسيا" .مقابلة مجموعة األزمات  ،جامعي،
جوان .2014
 4بيان القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،استھداف وزير الداخلية ثأر لحرائر تونس 13 ،جوان .2014
DirectInfo
"5جبل الشعانبي :كتيبة عقبة بن نافع تنشر على الفايسبوك صور الھجوم"،
) 19 .(directinfo.webmanagercenter.comجويلية  .2014الھحوم الذي وقع يوم  17جويلية ھو األكبر من حيث الخسائر
في صفوف الجيش منذ سنة .1961
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عمليات العنف المسلّحة األخيرة فإنھا أرادت أن توجه رسالة لقوات األمن التونسية تخيّرھا فيھا بين السّالم
والحلول الوسط أو الحرب .6في  25سبتمبر ومن المستج ّدات المقلقة ّ
أن ھذه المجموعة الجھادية الصغيرة
عقبة بن نافع أصدرت شريط فيديو ھددت فيه "الدولة والمتواطئين معھا" ،وھو ما يعني ضمنيّا أنّھا تعطي
الشرعية لھجوم يستھدف المدنيين.7
بالرغم من ّ
أن وزير الداخلية اعتبر أنصار الشريعة التونسي المحرّك األساسي لألعمال اإلرھابية التي
عرفتھا البالد منذ ّ ،2012
فإن ما تبقّى من ھذا التنظيم على األراضي التونسيّة بعد عملية اإلعتقاالت
الحديثة التي تضاعفت في صفوفه وبعد ابتعاد عدد من أنصاره خوفا من القمع البوليسي ،وبعد سفر العديد
من أنصاره للقتال في سوريا وليبيا والعراق ،8قد أصبح مم ّزقا بين ثالثة تيّارات ضعيفة االرتباط بعضھا
ببعض .وھذه التيارات متورطة بطرق مختلفة في الھجمات:








تيّار " ُمصْ لِح " سلمي ،على وشك الرفض العلنى للعنف في البالد التونسية .ويمكن لبعض نشطاء ھذا
التيار أن يساندوا قائمات مستقلة قريبة من السلفيين األكثر سلمية خالل االنتخابات البلدية المنتظرة
خالل سنة .92015
تيّار قريب من القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ومن جبھة نصرة أھل الشام )جبھة النصرة( والتي
تمارس العنف من باب الدفاع عن النفس .10ھذه الحركة تسعى الستقطاب المواطنين المحليين
ايديولوجيا مع تطبيق استراتيجية توتّر مع قوّات األمن.
تيّار يسعى للسير على خطى الدولة اإلسالمية بزعامة أبو بكر البغدادي ويتكون من التونسيين الذين
يقاتلون في صفوف ھذا التنظيم ) 2000حسب وزارة الداخلية( فضال عن المعجبين بھذا التيار من
الشباب العاطلين عن العمل المنتمين للمناطق الحدودية و ضواحي المدن.11
غير أ ّن تنظيم أنصار الشريعة ليس له استراتيجية واضحة مما يؤدي إلى ھشاشة وعدم استقرار ھذين
االتّجاھين ال ّشبه مستق ّل واألكثر دعوة للعنف .فحسب أحد مناصري أنصار الشريعة السابقين ّ
فإن
ھدف ھذا التيار يقترب من ال ّدولة اإلسالمية إذ ّ
أن معظم أتباعه يوجدون اآلن في سوريا وفي العراق
12
ويقيمون عالقات في تونس وليبيا ويسعون باستعمال السالح الحتالل جزء من التراب التونسي .و
يخشى أن يكتسب ھذا التيار أھمية أكبر على األقل على المستوى االيديولوجي إذا ترافقت مقاربة
أمنية صلبة مع عمليات انتقامية عنيفة وإذا ازداد الوضع اإلقليمي تدھورا.13

على المستوى الوطني يوجد خطر حقيقي فيمكن أن نرى عناصر معزولة تتجه نحو العنف الفردي أو تنض ّم
لالتجاه الموالي للدولة اإلسالمية إثر القضاء على أنصار الشريعة في البالد أومن خالل "مداھمات بعض
 " 6أنتم الذين أعلنتم الحرب على اإلسالم والمسلمين ،واستعبدتم الشعب وأذللتموه ...لقد اظھرتم كم كنتم أغبياء عندما لم تختاروا
طريق الحوار  ..لقد اعتبرتم تسامحنا جبنا .إن األحداث التي عاشتھا القيروان منذ شھر ماي الماضي مع اخوتنا المجاھدين
المعتصمين في الجبال تدل على أنكم ال تفھمون غير منطق القوة وال تسمعون غير صوت الرصاص .وبما أنكم كذلك ،فإننا نقول
لكم لستم أول الطغاة ولستم أول من حارب ﷲ ،اختاروا إن أردتم السّلم والتسوية ...وإذا اخترتم الحرب فستجدونھاّ ،
وإن الثأر
لشھدائنا وسجنائنا سيكون عمال يوميا طويل المدى ما حيينا .لقد جربتم الحرب وخبرتموھا ،وھذه الحرب يمكن أن تكون كونية
ومدوّلة" .انظر بيان أنصار الشريعة في موقعھم:
site.ansar-alsharee3a.com, 28 juillet 2014. Kapitalis
 7انظر "كتيبة عقبة بن نافع تھ ّدد قوات األمن التونسية )فيديو(ّ(kapitalis.com), 25 septembre 2014. ،
 8انظر آرون زيالن ) ،(Aaron Y. Zelinشباب التوحيد :مالمح أنصار ال ّشريعة في تونس" ،معھد واشنطن 9 ،ماي .2014

 9يعتبر البعض ّ
أن السياسة البلدية ليست متعارضة مع القانون اإللھي )الشريعة( ألنھا تنظم حياة الشعوب محلّيا ،خالفا للسياسة
التشريعية باعتبارھا مؤطّرة بقانون أساسي )الدستور( فإنھا تضع نفسھا في مرتبة الشريعة .حوارات مجموعة األزمات ،ناشطون
في منظمة إسالمية ،تونس جوان-أوت  .2014للمزيد حول مختلف التيارات السلفية انظر تقرير الشرق األوسط /إفريقيا الشمالية
لمجموعة األزمات عدد  137تونس :العنف والتح ّدي السّلفي 13 ،فيفري .2013
 10يبدوا أن ھذا التيار ھو المھيمن  .فبيان أنصار الشريعة بتاريخ  28جويلية  2014يحيّي زعماء القاعدة :المالّ عمر وأيمن
الظّواھري قبل "خليفة" الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي ،كما يلمح ھذا البيان إلى ّ
أن التّنظيم لم يعلن الحرب بعد وھو موقف
يدافع عنه تنظيم القاعدة بالمغرب اإلسالمي وقد دعا أنصار الشريعة في تونس في عدة مناسبات خالل سنتي  2013 – 2012عن
االستجابة الستفزازات السلطات .تقرير مجموعة األزمات ،خبير في الشأن السلفي ،تونس أوت  .2014انظر بيان أنصار الشريعة
المذكور المذكور سابقا ,انظر أيضا داوود غارتنستاين روس وتوماس جوسايلين ) Daveed Gartenstein-Ross et
" (Thomas Joscelynانتقام الظواھري"  ،السياسة الخارجية ) 31 ،(foreignpolicy.comجويلية .2014
 11تقرير مجموعة األزمات ،س ّكان الكرم ،حي التّضامن ،منزل بورقيبة ،تونس أوت  .2014خالل شھر جوان  2014حسب
وزير الداخلية ھناك حوالي  2500تونسيا بقاتلون في سوريا  80بالمائة منھم مع الدولة اإلسالمية" .ابن جدو 2400 :جھادي
تونسي يقاتلون في سوريا" ،راديو اكسبراس أف .أم 23 ،(radioexpressfm.com), .جوان .2014
12حوارات مجموعة األزمات ،أحد المتعاطفين سابقا مع أنصار الشريعة ،تونس سبتمبر .2014
13انظر تقرير مجموعة األزمات  :تونس :أعمال العنف والتح ّدي السّلفي ،مصدر سابق.
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المساجد"على ح ّد تعبير أحد نشطاء منظمةجمعية إسالمية . ،14وعلى المستوى اإلقليمي أوالدولي ومع
تراكم انتصارات الجھاديين في المنطقة فإن اإلسالم الراديكال ّي واإليمان باآلخرة سيواصالن إغراء عديد
من الشباب التونسي الذين من بينھم آالف يقاتلون إلى جانب الميليشيات اإلسالمية في ليبيا ومع الدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا.15
إن ھذا السّياق يجعل إيقاف تصاعد التطرف  /القمع أو الح ّد من سرعته أمرا صعبا .إضافة إلى ّ
ّ
أن المنھج
العكسي الذي يقوم على الحوار واإلدماج الذي انتھجته حركة النھضة مع الحركة السلفية سنة 2012
وخالل النصف األول من سنة  2013قد باء بالفشل في معظمه .ھذا التّم ّشي شمل خاصة تقنين األحزاب
السياسية اإلسالمية األكثر راديكالية ولكنھا سلمية مثل حزب التحرير ،حوارات حول مزايا التّدرّج في
العمل اإلسالمي )عدم محاولة فرض الشريعة فورا ولكن تربية الناس حتى يصبحون يطالبون تطبيقھا
بأنفسھم( ورفض العنف والتسامح إتجاه الخطابات حتى الحادة منھا والعمل الجمعياتي والخيري المشترك
بين أنصار النھضة وبين السلفيين السلميين و حتى الجھاديين.16
رغم ھذه اإلجراءات والمساحة الممنوحة لھا  ,فإن الحركة السلفية واصلت تھديدھا للسلطات .واضافة الى
ذلك فإن حركة النھضة ،تناقض نفسھا ،قد أيدت اإلجراءاتالتش ّدد األمني األمنية بعد منع انعقاد مؤتمر
أنصار الشريعة في القيروان ماي  2013وساھمت في وضع دستور ديمقراطي يضمن حرية المعتقدالوعي
وال يشير إلى الشريعة اإلسالمية .وإذا تمكنت النھضة من الحصول على أغلبية نسبية في االنتخابات
التشريعية القادمة )أكتوبر  (2014وحاولت تغييرمنھجھا مع السلفية بإعادة سياستھا القائمة على الحوار
واإلدماج ،فإنه يُخشى ّ
أن عددا من المواطنين المتأثرين بالخطاب المعادي لإلسالميين سينظرون إلى ھذه
السياسة على أنھا نوع من المھادنة و التواطؤ مع السلفيينّ .
إن ھذه المقاربة ستقوّي بدرجة خطيرة
االستقطاب بين اإلسالميين والمعارضين لھم في سياق يتداخل فيه العنف االقتصادي واالجتماعي
والسياسي.

ب.

تصاعد الشعور بانعدام األمن

منذ مغادرة حركة النھضة السلطة التنفيذية ودخول مھدي جمعة رئيسا للحكومة بداية سنة  ،2014أصبحت
الھجمات ض ّد قوات األمن معتادة في المناطق الحدودية .17لقد أدت ھذه الھجمات إلى وقف التحدي بين
شريحة من المواطنين والحكومة خالفا لما كان عليه األمر خالل أزمة  .2013ومع ذلك ،وفي محيط
إقليمي أصبحت فيه الدول مج ّزأة أو منكمشة على ذاتھاّ ،
فإن الشك بدأ يتسرّب حول مدى قدرة المؤسسات
األمنية على حماية البالد وحدودھا.
في الوقت الذي تراكم فيه الميليشيات الجھادية انتصاراتھا في ليبيا وفي الدولة اإلسالمية في سوريا
والعراق وفي الوقت الذي تدخل فيه تونس السباق االنتخابي ،فإن انتشار الشعور بانعدام األمن يقوي قدرات
14تقرير مجموعة األزمات ،ناشط في منظمة إسالمية ،تونس أوت .2014
15حسب المصادر ھناك عديد المئات أو اآلالف من المقاتلين التونسيين في مخيّمات الميليشيات الليبية المسماة "جھاديّة" .تقرير
مجموعة األزمات ،صحافي استقصائي ،متعاطف جھادي ،قائد في سالح الجو الليبي ،تونس جوان – أوت .2014
16انظر تقرير مجموعة األزمات ،تونس :أعمال العنف والتحدي السلفي ،مصدر سابق .حوارات مجموعة األزمات ،متعاطفون
متعاطفون سابقون مع أنصار الشريعة ،خبير في الحركات الجھادية ،تونس ،القيروان .2014 – 2012
17يوم  16فيفري وقع كمين ضد قوات الحرس الوطني في أوالد منّاع قرب جندوبة في الشمال الغربي قتل فيه أربعة من الحرس
الوطني وجرح ثالثة .يوم  23ماي تفجر لغم تحت سيارة عسكرية في كمين قرب جبل الشعانبي توفي فيھا عسكري وجرح خمسة.
في الليلة الفاصلة بين  27و 28ماي كان المنزل العائلي لوزير الداخلية التونسي و الذي يقع في حي القصرين السكني ھدفا
لمجموعة جھادية تمكنت من قتل حراس األمن األربعة المكلفين بحراسة المنزل وبقي أفرادھا يستعرضون حوالي الساعة قريبا من
المنزل دون تد ّخل أي قوة .يوم  2جويلية تفجّر لغم في قرب الكاف في الشمال الغربي في منطقة جبلية )جبل ورغة( إثر مرور
سيارة عسكرية كانت في مھمة بحث وقتل أثنين من ركابھا األربعة ) ضبلط شرطة وعساكر ( .يوم 17جويلية عانت قوات الدفاع
الوطني من أكبر عملية ھجوم عليھا منذ بدايات 1960حيث تعرض مخيمان متحركان للجيش على بعد عدة كيلومترات من الحدود
الجزائرية لھجوم من قبل مجموعتين من الجھاديين تتكونان من  30فردا أستعملوا فيھا مدافع رشاشة وراجمات من نوع RPGقتل
خاللھا  14جنديا وجرح  20وقد حصل ھذا الھجوم في اليوم التاسع عشر من شھر رمضان كما ھو الشأن في الكمين الذي وقع يوم
29جويلية  2013بالمحمبة الطبيعية بجبل الشعانبي والتي راح ضحبتھا تسعة عسكريين .يوم 26جويلية ،و أيضا في الشمال
الغربي قرب الحدود الجزائرية في جبل ورغة ،نصب كمين آخر لمركبتين عسكريتين قتل فيه جنديان وشاب صغير .ويوم 29
جويلية تعرضت طائرة ھيليكوبتر لرشقات نارية خالل عملية مواجھة مع جھاديين يشتبه في وجودھم في جبل سمامة بالقرب من
القصرين .ويوم  2أوت تعرض مركز متقدم للقوات المسلحة بسبيطلة لھجوم قتل فيه جندي .في  16أوت جرح عسكريان إثر
انفجار لغم في ھنشير التلة قرب جبل الشعانبي .مقابالت فريق األزمات ،صحافيون استقصائيون ،سكان المناطق الحدودية ،تونس
ماي – أوت  .2013انظر أيضا وليد الماجري" ،اإلرھاب في تونس :خريطة األحداث بعد  14جانفي"  ،Inkyfada.comآخر
تحديث  29جويلية .2014
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المجموعات المسلحة على اإلزعاج ويسيّس المسألة األمنية ويدفع السلطة التنفيذية نحو بلورة خطاب صارم
معاد لإلرھاب .بينما تؤكد الحكومة وأغلب األحزاب السياسية العلمانية على على اعطاء األولوية لمواجھة
اإلرھاب ف ّ
إن ھذا الوضع سيجعل المواطنين التونسيين يعتبرون تدريجيا فشل قوات األمن غير مبرّر .وفي
نفس الوقت التي كانت فيه المواجھات وعدد القتلى تتضاعف في المناطق الحدودية  18أصبح البعض يتّھم
.19
القوات المسلّحة ب" اإلھمال وانعدام الحرفية ".
ّ
إن خطاب صفر تسامح تجاه اإلرھاب خلق جوا من "الكل أو الالشيء" .بالنسبة إلى عدد من التونسيين،
أن مواجھة اإلرھاب أولوية وطنية ،فال مجال للھزيمة.ورغم ّ
بما ّ
أن الھجمات ضد القوات المسلحة في
الغرب الحدودي قد أصبحت معتادة فلم تعد تحدث موجات من الصدمات السياسية كما كان األمر خالل
20
النصف الثاني من سنة 2013
ّ
وإن أ ّ
ي تراجع مھما كان بسيطا سيع ّمق أزمة الثقة بين جزء ھام من نخبة البالد )السياسية واإلعالمية
واالقتصادية واالجتماعية( و بين المؤسسة األمنية .كانت إستجابة الحكومة من خالل االندفاع بتھور في
طريق مكافحة اإلرھاب على نحو يمكن أن يزيد من التأثير السياسي لھذه الھجمات في المستقبل .وخاصة
أن ھذا من شأنه أن يضعف الحريات العامة مما يسيئ للدستور األكثر ليبرالية في العالم العربي الذي صدر
خالل شھر فيفري .212014
أ ّما على المستوى العسكري ّ
فإن قوات األمن والمجموعات اإلسالمية الصغرى تمارس لعبة القط والفأر.
فتق ّدم األولى على األرض وتصريحات االنتصار التي تصدرھا الحكومة تقابل بإجراءات انتقامية من قبل
الثانية .22ومن الناحية التقنية الخالصة وعلى الرغم مايراه الضبّاط وجنودھم على أنّه يوجد تقدم على
األرض فإنھم يشكون من نقاط ضعف في الجسم العسكري .فالبعض يأسف النعدام المھنية في مؤسستھم
وعدم تعودھا على حرب غير متكافئة وغياب التعليمات الواضحة من قبل قياداتھم وعدم احترام اإلجراءات
األساسية للمعركةّ .
إن ھذه المشاكل المتعلّقة بالتدريب وبالتّكتيكات يمكن معالجتھا على المدى القصير
ً
والمتوسّط .23و أضف الى ذلك فإن ھناك عددا من الخبراء األمنيين يدعون الى مشروع إستحداث وكالة
استخبارات تعمل تحت قيادة موحّدة لوزارتي الدفاع والداخلية وھي التي ستم ّكن من تطوير االستخبارات
البشرية وقدرات التحرّك العسكري في المناطق الحدودية.24

18حوارات مجموعة األزمات الدولية ،سكان تونس وصفاقس ،تونس جوان – أوت .2014
19حوارات مجموعة األزمات الدولية،موظف في إطار إداري متوسط ،تونس أوت  .2014انظر أيضا سامي غربال "القوات
المسلحة :خيبة األمل الكبرى" ،جون أفريك  2سبتمبر .2014
20انظر تقرير الشرق األوسط /شمال إفريقيا لمجموعة األزمات الدولية عدد  ،148الحدود التونسٮة  :جھاد وتھريب 28 ،نوفمبر
.2013
21حوارات مجموعة األزمات الدولية ،مسؤولون في منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية .تونس جوان – أوت .2012
22يوم  4فيفري  ،2014قبل يومين من الذكرى األولى الغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد اقتحمت قوات األمن منزال في
الضاحية الشمالية لتونس العاصمة )روّاد( قتلت سبعة جھاديين من بينھم كمال القضقاضي عضو الجناح العسكري ألنصار
الشريعة بتونس حسب وزارة الداخلية وھو متورط في قتل شكري بلعيد وفي الھجومات ضد قوات األمن التي وقعت في جبل
الشعانبي في جويلية  .2013وقبل أيام من الھجوم ضد منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو يوم  27ماي ،أعلنت السلطات عن
أن المساجد التي يسيطر عليھا اإلرھابيون ّ
إحباط مؤامرة إرھابية .يوم  20جويلية أعلن رئيس الحكومة ّ
وأن وسائل اإلعالم التي
تبث رسائل "لمجموعات إسالمبة متطرفة" سيت ّم غلقھا .عدد كبير من المشتبه بضلوعھم في اإلرھاب أو الذين يشتبه بانھم يقدمون
الدعم لمجموعات الجھاديين تم القبض عليھم من أجل إستجوابھم  .وھذا لم يمنع  ،بعد أسبوع يوم  26جويلية ،من وقوع كمين ضد
القوات المسلحة قرب الحدود الجزائرية .ونفس الشيء وقع قبل أيام من ھجوم 17جويلية حيث شددت وزارة الداخلية من
اإلجراءات األمنية رافقتھا العديد من اإلعتقاالت في المناطق الحدودية  .كما قامت قوات األمن الجزائرية ]بإقامة نقاط تفتيش عند
حوالي ستين نقطة عبور غير شرعبة بين البلدين .مقابالت فريق األزمات ،عسكري سابق ،خبراء في مجال األمن ،تونس جوان –
أوت  .2014انظرأيضا" :جمعة :ھجوم القصرين رد فعل على العملية ضد اإلرھابيين بمدنين" Business News
) (businessnews.tnيوم  28ماي .2014

23حوارات مجموعة األزمات الدولية ،أعضاء من قوّات األمن ،تونس أوت .2014
24وكالة االستخبارات ھذه نظير تونسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي ) (FBIاألمريكي ولإلدارة العامة لألمن الداخلي )(DGSI
الفرنسي ،وھي تجمع أجھزة االستخبارات وقوات التدخل في الدفاع والداخلية  .وھي ستمكن من تحسين معالجة وانتشار المعلومات
و وستحسن القدرة على ردة الفعل على المستوى العملياتي  .فالقيادة الموحدة سوف تقوي التعاون بين الشرطة والحرس الوطني
وارتباطھا بوزارة الداخلية والدفاع .المعلومات الحسّاسة الآلن مج ّزأة و التعاون بعيد عن أن يكون مثاليا .وھذا ما كان معموال به
في حكم النظام السابق و لقد ازداد العمل بذلك بعد انتفاضة  .2011-2010حوارات مجموعة األزمات الدولية ،خبراء أمنيون،
أعضاء في قوات األمن ،تونس  .2014 – 2013انظر أيضا تقرير مجموعة األزمات الدولية ،الحدود التونسية :جھاد وتھريب،
مصدر سابق.
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في الوقت الراھن ّ
فإن وزارة الداخلية ،تتبعھا في ذلك أغلب وسائل اإلعالم ،تقوم بتسييس مسألة اإلرھاب.
وبدال من المساھمة في الح ّد بنجاعة من أعمال العنف على الحدود ّ
فإن ھذا النوع من الخطاب يقوي الشعور
بانعدام األمن  .ھذا بدوره يشجع بطريقة غير مباشرة على عودة االستقطاب حول مسألة اإلسالم السياسي
وبتغذية الخوف من إمكانية تقييد الحرّيات العامة بذريعة الحفاظ على أمن ال ّدولة.
فإن وزارة الداخلية تعلن بإنتظام ّ
على سبيل المثال ّ
بأن أجھزة االستخبارات وقوات األمن أحبطت مؤامرات
إرھابية تستھدف المصالح الحيوية للبالد ) ھجمات تشمل مصانع للمواد الكيميائية ,جسور  ,مراكز تجارية
 ,أماكن سياحية ومنعت إغتياالت سياسية( بدالً من التركيز على المناطق الحدودية التي أصبحت فيھا
المواجھات أمرا معتادا وبالتالي أقل إثارة للرعب ترويعا .25
وموازاة مع ذلك اعتبرت العديد من وسائل اإلعالم وفي اطار مجابھة االرھاب ّ
أن االنتقادات الموجھة
لألجھزة األمنية بإنتھاكات لحقوق اإلنسان تعتبر إسترضاءاً للجھاديين المسلحين .26أما الحكومة
وإستناداًعلى خطر اإلرھاب،الذي ھو أكيد حقيقي لكنه في أغلب االحيان يقدم نفسه على شكل ھجمات
مذھلة  ،نفذت بشكل غير رسمي العديد من اإلجراءات األمنية .27في اليوم التالي ألكثر الھجمات دمويةً
على القوات المسلحة  ,في  17جويلية  2014أقامت السلطات خلية أزمة يرأسھا رئيس الحكومة تتداخل في
تركيبتھا جزئيا مع مجلس األمن الوطني التابع لرئاسة الجمھورية.
تحولت ھذه الخلية التي كانت في بدايتھا مكلفة بالعالقات مع وسائل اإلعالم إلى لجنة وزارية مصغرة.
فكانت تجمع أسبوعيا ً وحسب جدول أعمالھا وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمستشارين اإلعالميين
في الديوان الرئاسي وضباط أمن.
لقد سھلت ھذه الخلية عملية التنسيق بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجيش على األرض بتوحيد
القيادات الميدانية تحت إمرة الجيش ،ولكنھا أيضا اتخذت جملة من القرارات المثيرة للجدل منھا :تجميد
نشاط 157جمعية خيرية ودينية يشتبه في تمويلھا للحركة السلفية ،غلق وسائل إعالم مثل اإلذاعة اإلسالمية
نور والقناة التلفزية اإلنسان ،اعتقال  21شابا بتھمة نشر مواد على الفايسبوك تبرر اإلرھاب .كما دعت إلى
غلق مواقع الجھاديين على شبكة األنترنت وقررت دعوة عدد من قوات جيش االحتياط لتأمين العملية
االنتخابية القادمة .28وأخيرا ومنذ منتصف جويلية أوقفت قوات األمن أكثر من  1000شخص ينتمي
بعضھم لقرى صغيرة محاذية للحدود الجزائرية بشبھة تقديم الماء والطعام للمجموعات المسلحة.29
ولكن ورغم ھذه اإلجراءات ّ
فإن حالة الشعور بانعدام األمن تنتشر داخل المجتمع النخب السياسية .30وقد
دفعت ردود الفعل العاطفية بعض زعماء الجمعيات و األحزاب السياسية إلى المبالغة في تصوير التداعيات
السياسية للھجمات اإلرھابية والتي يمكنھا حسب ھؤالء أن تجعل المسار اإلنتخابي في خطر .فھجوم واحد
يستھدف المدنيين أو يمس رئات االقتصاد التونسي سيكون كافيا حسب ھؤالء ليعطي الشرعية للدولة التخاذ
إجراءات استثنائية من بينھا إيقاف االنتخابات أو تأجيلھا.31
لقد انتشرت فكرة ّ
أن حبة تراب صغيرة يمكن أن توقف اآللة خالل فترة التحول حتى لدى مسؤولي
الجمعيات واألحزاب األكثر تفاؤال خاصة تلك المنخرطة مباشرة في الحوار الوطني بين األحزاب أو
المنظمات المعنية باالنتخابات القادمة .32وكما جاء في تحليل أحد نشطاء المجتمع المدني" :إذا كان عدد من
25وھو ما كان عليه األمر في ماي  .2014انظر "ه إحباط ھجوم إرھابي يستھدف شخصيات ومؤسسات اقتصادية وسياحية"،
 25 ،Tunisia Daily (tunisiadaily.com),ماي  .2014انظر أيضا "وزير الداخلية يعلن عن عملية إحباط مخطط إرھابي
واسع" وكالة تونس إفريقيا لألنباء  8أوت .2014

26انظر مثال :سميرة دامي "لنتجنّب ف ّخ التّساھل تجاه اإلرھابيين" ،جريدة الصحافة  31أوت .2014
27انظر أيضا "مجلس الوزراء :سلسلة من اإلجراءات تتعلق باألمن واالقتصاد واالنتخابات" 27 Business News, ،أوت
.2014

28انظر" :تونس :نحو دعوة جيش االحتياط لتأمين االنتخابات القادمة" ،وكالة تونس إفريقيا لألنباء 9 ،أوت  ،2014منع 157
جمعية من النشاط كان محل انتقاد منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية .انظر" :تونس :تعليق تعسفي ألنشطة عديد الجمعيات"
ھيومن رايت ووتش 13 ،أوت .2014
29حوارات مجموعة األزمات الدولية ،عسكري متقاعد ،مسؤولون من المجتمع المدني ،تونس أوت .2014
30صرح رئيس حزب علماني بما يلي" :يكفي ھجوم واحد على موقع سياحي لنفقد كل شيء" .وعبّر مسؤول أحد األحزاب
المكونة للترويكا عن خشيته من وقوع اغتياالت سياسية جديدة يمكنھا أن "تقلب كل شيء" ،حوارات مجموعة األزمات ،مسؤولون
في أحزاب سياسية ،تونس جوان – أوت .2014
31االنتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة يتكون يوم  26أكتوبر ويوم 28نوفمبر 30ديسمبر .2014
32حوارات مجموعة األزمات الدولية ،مسؤولون في جمعيات وأحزاب .تونس جويلية – سبتمبر .2014

الحدود التونسية ) :(2بين االرھاب واالستقطاب االقليمي
مجموعة االزمات ،تقرير عدد  21 ،41تشرين االول-أكتوبر 2014

Page 7

أن ھجوما من ھذا النوع بإمكانه أن يجھض التحول ّ
التونسيين متخوفين من ّ
فإن اإلرھابيون يعتقدون ذلك
أيضا ويخشى أن يشجعھم ھذا على التنفيذ" .33وقد الحظ رئيس الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن "ھناك
محاوالت لزعزعة العملية اإلنتخابية ،ھناك العديد من الدول التي ال ترغب في نجاح االنتخابات".34
ويعتبر البعض ّ
أن مناخ القلق الحالي من شأنه أن يساعد على تقوية االنعكاسات السياسية ألية عملية
ارھابية كبيرة يمكن أن تقع .إن أزمة سياسية جديدة ،تدعمھا أياد قوى إقليمية تلقي بعداوتھا داخل تونس،
يمكن أن تؤثر في البالد بصفة مستمرة.35

 .IIIالحدود الغربية :بين الحركة الجھاديّة والجريمة المنظّمة
خالفا ً لخطاب مكافحة اإلرھاب والذي يتمحور حول اإليديولوجيا المفترضة لإلرھابيين فإن العديد من
الخبراء األمنيين والمسؤولين السياسيين وسكان المناطق الحدودية يدعون بأن بعض المواجھات المسلحة
بين بعض الخاليا الجھادية وقوات األمن خالل سنتي  2014 – 2013وقفت وراءھا اعتبارات اقتصادية و
شاركت فيھا شبكات الجريمة المنظمة .36وكما عبرت مجموعة األزمات منذ نوفمبر 2013عن خشيتھا من
ّ
أن عمليات العنف المرتبطة باالقتصاد الخفي وخاصة السالح والمخدرات والتي تندرج ضمن استراتيجية
إسالمية راديكالية أصبح من الصعب الفصل بينھما.37
ّ
إن العصابات المتمركزة في المناطق الجبلية الحدودية قد تتكون من أفراد مسلحين يقومون بتأمين تھريب
البضائع الخطيرة بالشراكة مع شبكات المھربين وكما الجھاديين ھم جميعا يسعون إلضعاف المؤسسة
األمنية وذلك من خالل األعمال العنيفة  .و يسمح ذلك لھم باإلستفادة من الموارد المالية المتأتية من التجارة
غير الشرعية ومن حماية مھربيھا.
لقد أصبحت ھذه المجموعات المختلطة محترفة :إفساد بعض أفراد قوات األمن ،تأجير بعض الشباب
القريب من األوساط الجماھرية الصغيرة لتصفية الحساب مع المنافسين أواالعتداء على العسكرين
والحرس الوطني الذين يحاربون التھريب ،تأمين إمدادات المواد الغذائية من المجتمعات السكانية المھمشة
في المناطق القريبة من ) جبل الشعانبي ،جبل سمامة ،جبل سلوم( .38
وقد أكد بعض سكان الغرب ّ
أن الجھاديين المسلحين يسيطرون على العديد من الطرق الحدودية شديدة
اإلنحدار التي تربط بين تونس والجزائر  -والبعيده عن المراكز الحدودية وعن المواقع التي تراقبھا قوات
األمن  -على امتداد  300كلم من المنطقة الجبلية والغابية من الحدود الجزائرية والتي تمتد من طبرقة إلى
القصرين .ومعظم البضائع المھربة ذات القيمة ال يمكن أن تمر بھذه المناطق دون موافقتھم .وقيل أن
المھربون قد يكونوا مكرھين على تزويد ھذه المجموعات المسلحة بالمواد الغذائية أو حتى بدفع ضريبة
عبور.39
وقد ذكر بعض سكان المناطق الحدودية ّ
أن اإلرھابيين يقومون بھجمات على القوات العسكرية وعلى
الحرس الوطني بھدف اثارة تدفق للقوى االمنية على المنطقة المستھدفة .ويمكن ھذا الفراغ من فتح طرق
للتھريب على الحدود يم ّر عبرھا مھرّبون ينتمون أحيانا لنفس القبائل التي ينتمي إليھا الجھاديون وھم
يحملون بضائع "خطيرة" :راتنج القنب باتّجاه المغرب – الجزائر – تونس  -ليبيا ،40ليبيا – تونس –
33حوارات مجموعة األزمات الدولية ،ناشط من المجتمع المدني ،تونس .204
 .34شفيق صرصار" :بعض الدول ال ترغب في نجاح االنتخابات في تونس" 30 ،Business news ،أوت ,2014
 .35حوارات مجموعة األزمات ،مسؤولون من الجمعيانت ومن األحزاب" ،تونس جويلية  -سبتمبر .2014
36حوارات مجموعة األزمات ،مستشارون ومستشارون سابقون في الرئاسة وفي رئاسة الحكومة ،أعضاء من قوات األمن،
إطارات سياسية قريبة من الترويكا أو ض ّد اإلسالميين ،خبراء أمنيون ،فاعلون اقتصاديون وسكان المناطق الحدودية الليبية
والجزائرية ،تونس ،جوان – أوت .2014
37انظر تقرير مجموعة األزمات ،الحدود التونسية  :جھاد وتھريب ،م .س.
38حوارات مجموعة األزمات ،سكان القصرين وساقية سيدي يوسف ،عسكري سابق ،تونس ،جوان – أوت .2014
39حوارات مجموعة األزمات ،سكان الغرب التونسي ،تونس ،جويلية – أكتوبر .2014
40في ديسمبر  2013صرح وزير الخارجية الجزائري أن ھناك مجموعات إرھابية مقيمة في تونس تتلقى تمويال من عائدات
المخدرات .انظر مليك طاھير "لقاء جمعة سالل في تبسّة من أجل مواجھة أفضل لإلرھاب ،الجريمة المنظمة والتھريب"
) 22 ،Huffington Post (huffpostmaghreb.comجويلية .2014

الحدود التونسية ) :(2بين االرھاب واالستقطاب االقليمي
مجموعة االزمات ،تقرير عدد  21 ،41تشرين االول-أكتوبر 2014

Page 8

الجزائر للمواد العسكرية ،الجزائر – تونس لبنادق الصيد المخصصة للدفاع عن النفس .41وحسب أحد
الضباط القدامى في الجيش فإن الھدف األساسي من أعمال العنف المصنّفة في وسائل اإلعالم إرھابية ال
تعدو على أن تكون وسيلة لتأمين ھذه البضائع القيّمة:
فعندما يتعلق األمر ببعض المواد الغذائية أو البنزين ّ
فإن المھرّبين يدافعون عنھا بالعصي .ولكن عندما
ّ
ترتفع قيمة البضاعة وعندما تكون ھناك مخاطر حافة بنقلھا فإن المتواطئون معھم يذھبون ألقصى من
ذلك لدرجة إختراق حواجز األمن .وأخيرا عندما ينقلون األسلحة والمخ ّدرات فإنھم يصلون إلى ح ّد
استعمال ترسانتھم وتأجير " إرھابيين" لتأمين طرقھم.42
بين المسؤولين السياسيين ،النتائج متشابھة بغض النظر عن التّوجھات االيديولوجية :اإلرھاب ھو الشجرة
التي تخفي غابة الجريمة المنظمة .بعض الشخصيات القريبة من الترويكا السابقة مثل ھذا المستشار
الرئاسي السابق قال" :استخدام الجھاديين من قبل مجموعات من المافيا ھي حقيقة جارية وفي ازدياد".43
آخرون  ,مثل أحد المسؤولين في حزب بن علي المنح ّل قال ّ
أن بعض الھجمات الجھادية ضد قوات األمن
كانت منسقة من قبل مھربين كبار و ال عالقة لھم باإلسالم الراديكالي.44
إذن فالعنف اإلرھابي والعنف اإلجرامي المنظّم يظھر أنھما مترابطان أكثر فأكثر .وإذا كان عدد الناشطين
المسلحين المتحصنين في المناطق الجبلية والغابية في الغرب ال يتجاوز عددھم المائة 45فإن عدد العاملين
في مجال التھريب وما يرتبط به من عمليات عنف يع ّد بعشرات اآلالف في الحدود وفي محيط المدن
الكبرى .فالخطر إذن ھو أن تتم ّكن شبكات التھريب وعصابات الجھاديين من نسج تحالف دائم وتشكيل
كيان مقاتل واحد.
يجب على الحكومة أن تتجنب تجريم التجارة غير رسمية على الحدود ،والتي تشكل صمام أمان ھام
للمحافظة على السلم االجتماعي في ھذه المناطق المھملة من قبل السلط العمومية )وھو خيار يدافع عنه
بعض كبار الموظفين( 46أو المواجھة المباشرة مع مصالح العصابات الكبيرة ورجال األعمال المرتبطين
بھا .في سياق اقتصادي وأمني ھش خاصة مع خطورة األزمة الليبية يجب أن تكون ھناك معالجة متوازنة
يھدف إلى جلب سكان المناطق الحدودية إلى حظيرة الدولة والذين قد تغريھم االنشطة المربحة مع
العصابات المسلحة.

 .IVالحدود الجنوبية الشرقيّة :البعد التونسي للصراع اللّيبي
ّ
إن فشل العملية ال ّسياسية في ليبيا ومسامية الحدود التونسيّة اللّيبيّة تثير العديد من المخاوف .جھاديّون
تونسيّون حصلوا على فرصة لالنسحاب والتدرّب وإعادة التّنظيم الى جانب حلفائھم االيديولوجيّين الّذين
يعملون بك ّل حصانة ببعض الجھات اللّيبيّة .أبو عياضه ،قائد تنظيم أنصار ال ّشريعة بتونس ،يتنقّل بك ّل
حريّة في درنا )مدينة على بوّابة ليبيا ال ّشرقيّة( .47عديد المئات وحتى اآلالف من أنصار وناشطي ھذا
التّنظيم إجتازوا الحدود بإتجاه ليبيا والقتال الى جانب المليشيات االسالميّة .ومن ليبيا تكون رحالت ّ
الذھاب
واإليّاب لجبھات ال ّشرق األوسط سھلة وخاصّة عبر تركيا .48في نفس السّياق ،من المحتمل أن تكون في
41شخص من قرية حدودية صغيرة في الشمال الغربي لديه فرضية أن بعض العبوات المتفجّرة البدائية تم دفنھا في وسط الطريق
حتى ال يتمكن غير األشخاص الذين يدفعون ضريبة المرور من عبور ھذا الطريق ھم و بضائعھم  ،حوارات مجموعة األزمات،
سكان الحدود التونسية – الجزائرية ،تونس جوان  .2014ويذھب أحد علماء االجتماع التونسيين في ما يذھب إليه عدد كبير من
سكان الجنوب الشرقي والذين يربطون بين احتداد المواجھات على الحدود الجزائرية وبين اعادة توجيه طرق تھريب الوقود في
اتجاه ليبيا التي شھدت نقصا كبيرا مع اشتداد المعارك بين الميليشيات منذ شھر جويلية  .2014فكانت تستورد البنزين المھرب من
الجزائر عبر تونس .ومن ھنا يأتي الصراع العنيف للسيطرة على المسالك الحدودية الجزائرية -التونسية .مقابالت فريق األزمات،
عالم اجتماع تونسي ،سكان مدنين وجرجيس ،تونس جوان – أوت .2014
42حوارات مجموعة األزمات ،عسكري سابق ،تونس أوت .2014
43حوارات مجموعة األزمات ،مستشار سابق لرئاسة الحكومة ،تونس أوت  .2014الترويكا ھي تحالف حكومي قاد السلطة
التنفيذية من ديسمبر 2011إلى فيفري  ،2014و كانت تتكوّن من النھضة والتكتل حزب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني
التأسيسي والمؤتمر من أجل الجمھورية حزب الرئيس المنصف المرزوقي.
44حوارات مجموعة األزمات ،مسؤول سابق في التجمع الدستوري الديمقراطي ،تونس ،أوت .2014
45حوارات مجموعة األزمات ،خبراء أمنيون ،أوت .2014
46حوارات فريق األزمات ،موظفون من الصف األول ،جوان – أوت .2014
47حوارات مجموعة االزمات ،صحفيون استقصائيون ،مختصّون في ال ّشأن اللّيبي والجھاد ،تونس ،مارس-أوت .2014
.48 Ibid
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المستقبل ممرّا لتھريب المخدرات على المستوى العالمي ،49وتحافظ ليبيا مع تونس على روابط اقتصادية
وإنسانية قويّة سواء في ال ّسرّاء أوال ّ
ضرّاء.
وتمثّل التّجارة الرّسميّة مع ھذا الجار المھ ّم حوالي ثلث النّاتج المحلي ال ّداخلي .أ ّما التّجارة الموازية فھي
مصدر عيش جزء كبير من س ّكان المناطق الحدوديّة الجنوبيّة الشرقيّة .50بتواجد عدد كبيرمن الليبيّين في
تونس ويمكن أن يطرحوا مشاكل أمنيّة .فمنذ سقوط القذافي ،أكثر من  600ألف يقيمون في تونس بصفة
دائمة ،ومن بينھم عشرات االالف من االطارات العليا بالنّظام السّابق .51إ ّن الحالة االقتصاديّة للعديد من
العائالت اللّيبية في تقھقر وشباب أعزب بدؤوا في السقوط في الرّذيلة ويمارسون أنشطة تقليديّا تمارسھا
شبكات الجريمة المنظمة مثل التجارة في ال ّدعارة.52
باالضافة إلى ذلك ،كما شھد مسؤولون بالھالل االحمر التونسي ،53أ ّن كان تدفّق الالّجئين العابرين الحدود
في ھذا الوقت تحت المراقبةّ ،
فإن تدھورا على المستويين اإلنساني واألمني ال يمكن استبعاده .على سبيل
ّ
المثال ،في  31ت ّموز /جويلية  ،2013صرّح وزير الشؤون الخارجية ّ
بأن الوضع االقتصادي لتونس ال
يسمح بتح ّمل تدفّق مئات االالف من الالجئين من ليبيا وأ ّن تونس مستعدة لغلق حدودھا إذا اقتضت
المصلحة الوطنية ذلك.54
ّ
لكن غلقا مماثال من شأنه أن يولّد ،حسب م ّدته ومناعته ،أزمة إجتماعيّة في الجنوب التّونسي والّتي يمكن
أن تترجم بأعمال عنف جھادية .إذ ّ
أن االيديولوجيّات التي تدعو الى المقاومة المسلّحة متواجدة ھناك
ومنتشرة بشكل كبير .فالمدينة التجارية بن قردان ھي تاريخيّا محطّة تجنيد للمؤيدين لقضاياللمحاربين من
اجل التّحرير الوطني والعربي واالسالمي .55ومن المفارقات ّ
أن ھذه المناطق لم تس ّجل فيھا بعد ھجمات
مميتة ض ّد األجھزة األمنيّة ،ال ّشيء الّذي يمكن ان يتغيّر اذا تقھقر جديّا الوضع االجتماعي.
من جھة أخرىّ ،
إن التّعاقب السّريع للميليشيات القبليّة الّتي تراقب المراكز الحدوديّة وطرق العصابات من
الجھة اللّيبيّة – نظرا للتغيّر المتكرّر لعالقات القوّة بين الجماعات المسلّحة – سبب الكثير من الفوضى
لتجارة التھريب و أدى إلى ظھور مجموعات أعمال جديدة أكثر انتھازيةً في تحالفاتھا  .ھذه ال ّشبكات
نافست االحتكار التّاريخي لمجموعات قبائل الطّوازين ببن قردان ,مضعفين قدرتھم –و رغبتھم أيضا -
بإعالم السّلطات حول مرور مجاھدين ومواد خطرة.56
في النھاية ،على الرغم ّ
أن تّدفّق المخدرات و األسلحة النارية بين تونس و ليبيا ال يمكن مقارنته مع ذلك
الذي يحدث في قلب ليبياّ ،
فإن ھذه الكميّات الصّغيرة الّتي تصل إلى االراضي التّونسية ستنتھي بالتّراكم.57
بطريقة مماثلة ,وفي سياق تضعف فيه العصابات القبليّة التّقليديّة بالحدود الجنوبيّة و يتداخل فيه الجھاد
بالتّھريبّ ،
فإن العودة المحتملة من الجبھة السّورية والعراقيّة للمحاربين التّونسيّين من قواعد أو قيادات
58
ً
ّ
تنظيم الدولة اإلسالمية -إذا وقعت صراعات داخل تنظيم الدولة االسالميّة أو إذا خسر أرضا في الميدان -
ستكونعبر ليبيا ،59يمكن أن يع ّزز صفوف المجموعات المختلطة بين المھرّبين والجھاديّين .ھذا السّيناريو
49أنظر تقرير مجموعة االزمات ،الحدود التونسية  :بين الجھاد والتّھريب.
50أنظر انظر "موجز الوضع :الصراع الليبي وأثره على مصر وتونس"،
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ,نيويوك  12 (ESCWA),أوت 2014
51الھالل االحمر التّونسي صرّح على أن عدد يتراوح بين مليون ومليون ونصف .التقديرات االقرب للحقيقة لخبراء تونسيّين
يتنقلون بصفة منتظمة الى ليبيا و عند سؤال مغتربين من الشتات الليبي في تونس قالوا بأن العدد يتراوح بين  300ألف إلى مليون
شخص .حوارات مجموعة األزمات مع مسؤول بالھالل االحمر التونسي  ,مختصّون في ال ّشأن اللّيبي ،تونس ،جوان)حزيران(-
أوت)آب(  ,2014الھالل االحمر التونسي ھو جمعية خيرية ناشطة بالمعابر الحدودية بن قردان-راس جدير وا الذھيبة -وازن.
52حوارات مجموعة االزمات مع ليبي مقيم بتونس  ,مقيمون بتونس ،تونس ،جوان)حزيران(-أوت)آب(  .2014العديد من الليبين
المقيمين بتونس يقولون أنّھم يشعرون أ بأن التّونسيّبن يمارسون التمييز ضدھم و كان ھذا الشعور غائبا ً في  .2011حوارات
مجموعة االزمات ،ليبيون مقيمون بتونس ،سبتمبر)ايلول(-أكتوبر)تشرين االول( .2014
53اكثر من  180ألف شخص عبروا الحدود منذ ماي  .2014معظمھم من المصريين وتم ترحيلھم  .يعبرالحدود  3,000شخص
يوميا في بن قردان والذھيبة  ,بالمقارنة مع أكثر من  20,000في عام  . 2011حوارات مجموعة االزمات  ,مسؤولون بالھالل
االحمر التونسي  ,تونس ،أوت . 2014
54أنظر "منجي حامدي :تونس تستع ّد لغلق حدودھا مع ليبيا" ،وكالة تونس افريقيا لالنباء 30 ،ت ّموز-جويلية .2014
55أنظر تقرير مجموعة االزمات الدولية " :الحدود التونسية بين الجھاد والتّھريب".
56أنظر منصف قرطاس « On the Edge ? Trafficking and Insecurity at the Tunisian-Libyan Border »,
 ,Small Arms Surveyكانون األول-ديسمبر  .2013انظر أيضا تقرير مجموعة األزمات الدولية  :الحدود التونسية بين الجھاد
والتھريب.
57حوارات مجموعة األزمات ال ّدولية ،مختصّ في رواج األسلحة الخفيفة ،تونس ،حزيران-جوان .2014
58حوارات مجموعة االزمات ال ّدولية مع مسؤول أحد أحزاب الترويكا السّابقة ،تونس ،حزيران-جوان .2014
59حوارات مجموعة االزمات ال ّدولية مع سكان المناطق الحدوديّة التّونسية-اللّيبية ،تونس ت ّموز)جويلية( -آب )أوت( .2014
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سيكون محتمال أكثر لو تتقھقرت األوضاع االجتماعية أكثر بالمناطق الحدوديّة ويصبح الجنوب الشرقي
التّونسي خط االمداد الرئيسي للميليشيات التي تعمل في شمال-غرب ليبيا..
وبدأت تنتشر فكرة ّ
أن مستقبل البلد سيرتبط من اآلن فصاعدا بمآل الصّراع المسلّح بين االسالميّين ال ّسنّة و
60
السنيين من أعداء االسالميين السّنة في سوريا والعراق وخاصّة في ليبيا  .قبل ال ّسيطرة على القاعدة
العسكريّة الثّالثة ببنغازي )القاعدة  (21ومستودع أسلحتھا من طرف مجلس شورى ثوار تلك المدينة ،في
 30ت ّموز/جويلية ّ ،2014
فإن العديد من وسائل االعالم توقّعت دخوال كبيرا للجھاديّين اللّيبيين الى تونس
ھروبا من الھجمات المتك ّررة من طرف الجنرال خليفة حفتر .منذ ذلك الوقت والخبراء يؤ ّكدون،لكن ليس
بدون تھويلّ ،
أن تحقيق انتصارات للميليشيات اإلسالمية بتونس والجزائر حتم ّي على المدى المتوسط
المف ّر منه.61
ّ
إن ھذا الخوف ،حتّى الساعة ضعيف األسس ،إذا أخذنا بعين االعتبار خاصيّة عدم التّجانس حاليّا بين
ّ
اإلسالميّين األكثر أو األقل راديكاليّة ومختلف أعداء القذافي وأعداء حفتر – من حلف فجر ليبيا  ،مما يد ّل
على ّ
ان تونس صندوق صدى لل ّ
صراعات االقليميّة .بصفة عا ّمة ،ھذه التخوّفات أحيانا الغيرعقالنية لھا
تأثير ايجابي في تعزيز قيمة التّوافق والحوار ولكن في المقابل يمكنھا تغذية االستقطاب االيديولوجي مع
اقتراب االنتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة.62
يظھر أن قا ّدة االسالميين والعلمانيين قد تبنوا نھجا ً سلميا ً يتمثل في البحث عن الحصانة التي ستوفّرھا
النتائج االنتخابية االجابية معبّرين في نفس الوقت عن قبولھم المتبادل بنتائج الصناديق خوفا من أن يفتح
أحدھما العداوة على اآلخر .63لكن قضايا المصالحة ال ّداخلية غالبا ما تحجبھا خطابات ايديولوجية تعطيھا
صبغة دولية ،تحولھا إلى مواقف على طرفي النقيض :


تركيا وقطر وميليشيات "ثورية" من فجر ليبيا مع فريق الترويكا السابقة،64



مصر واالمارات العربية المتحدة والسعودية والجنرال القديم خليفة حفتر مع الدستوريّين،65



الجزائر بوسعھا ان ترجّح كفّة الميزان و لكنھا تتعامل مع الفريقين بطريقة براغماتية.66

عدد من االسالميين و نشطاء الدستوريين يعتقدون ّ
ان توازن القوى بعد االنتخابات سيرتبط بمآل
المواجھات المسلّحة في ليبيا  ,بعبارات أخرى يعني النّصر الذي ال مفر منه للجنرال حفتر أو المليشيات
"الثورية "من فجر ليبيا .حسب رأي ھؤالء  ,اذا تجاوزنا اإلنتماءات األيديولوجية فإن اھم األحزاب
السياسية التونسية لديھا روابط اقتصادية ودبلوماسية قوية مع االطراف المتناحرة في ليبيا .67ھناك العديد
من الروابط من جھة بين الدستوريين وانصار حفترمن الليبيين ومن جھة اخرى بين النّھضة وحلف فجر
 60حوارات مجموعة االزمات ال ّدولية مع سكان من تونس وصفاقس في حزيران (جوان-آب)أوت( .2014
 61أنظر بحري عماد Tunisie-Libye : Les barbares à nos frontières sud , Kapitalisفي  3أيلول-سبتمبر .2014
أنظر أيضا
« Si Zanten tombe aux mains des milices, la Tunisie aura des frontières avec Daech [acronyme
arabe de l’ex-Etat islamique en Irak et au Levant, EIIL, aujourd’hui appelé Etat islamique] »,
 30ت ّموز-جويلية DirectInfo, 2014
إختراق ھذه المنظمة المسلحة يقلق معظم المواطنين ،الّذين يرون اشارات االتساع الذي ال مفر منه لالسالم الرّاديكالي .حوارات
مجموعة االزمات الدولية مع سكان تونس العاصمة في تموز )جويلية( -تشرين االول )اكتوبر( .2014
 62أنظر تقرير الشرق االوسط-شمال افريقيا لمجموعة االزمات الدولية عدد  : 37االستثناء التّونسي  :نجاح التوافق وعوائقه5 .
جوان .2014
 63حوارات مجموعة االزمات الدولية مع قادة سياسيين نيسان )افريل(-آب)اوت( .2014
 64حول الترويكا انظر االفادة عدد .43
 65الدستوريّون من اسم حزب االستقالل )الدستور الجديد( ينتمون الى التيار التابع للنظام السابق بالنسبة لالسالميّين .ھذا الحزب
يحمل راية العلمانية والحداثة من ساللة بورقيبة أول رئيس للجمھورية التونسية ) (1987-1959وباقل اھمية زين العابدين بن علي
) .(2011-1987يجمعون أحزاب مثل نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي ،المبادرة بقيادة كمال مرجان والحركة الدستورية
بقيادة احمد القروي ،ثالثتھم وزراء لدى بورقيبة أو بن علي.
 66حوارات مجموعة االزمات الدولية مع مناضلي وأنصار دستوريين والترويكا القديمة ،تونس شباط )فيفري( -آب )اوت(
 .2014أنظر أيضا منية محجوب
« Pourquoi Bouteflika reçoit-il l’islamiste tunisien Ghannouchi », Mondafrique
) 31(mondafrique.comآب-اوت 2014
67مقربون من نداء تونس يشرحون مثال أن النھضة ورجال أعمال مساندون لالسالميين لھم روابط مع عبد الحكيم بالحاج الحاكم
العسكري السابق لطرابلس بعد سقوط القذافي وھو اسالمي مؤثر في ليبيا .أنصار الترويكا القديمة يؤكدون على الروابط بين
أعضاء بنداء تونس ومواطنين من االمارات العربية المتحدة ومع ليبين من النظام القديم أو مساندون لحفتر .حوارات مجموعة
االزمات الدولية مع انصار الدستوريين والترويكا القديمة ،تونس ،شباط)فيفري(-آب)أوت( .2014
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ليبيا .68بالتالي ستكون الروابط السياسية والمصالح االقتصادية و التي توحد البلدين قادرة على تھديد
الروابط الطيبة نسبيا بين المؤسسات السياسية التونسية.
نظرا لھذا ّ
الظرف ،يتساءل ناشط من الترويكا القديمة ،كيف يمكن تصوّر حكومة وحدة وطنية أو حكومة
مستقلّين في المستقبل ،بل حتى تقاسم سلمي للسّلطة في الكواليس ،بينما في جو استقطاب اقليمي شديد "ك ّل
شيء يدفع االسالميين وأعداء االسالميين الى وضع سيطرتھم على ال ّساحة السّياسية"69؟بالنسبة لألكثر
تشاؤما  ,فإن التمزق الوحشي لروح التّوافق 70ھو فقط مسألة وقت ،خاصة اذا اشتدت الصراعات المسلحة
في ليبيا وأخذت الميليشيات االكثر تطرفا ال ّسيطرة على الّذين يؤمنون بالعملية ال ّسياسيّة.
لكن ،في الحقيقة إذا كان استقطاب القوى االقليمية يظھر بوضوح في ليبيا على الميدان العسكري ،ففي
تونس ،حيث العنف ال ّسياسي ھو تقريبا غائب ،ويوجد مكانه صراع ايديولوجي سلمي ،تظھر االحزاب
على أنھا ال تزال قادرة على أن تبقى على مسافة ذراع من ھذه المنافسات ،على االقل مادامت الحكومات
المتورطة وداعميھا الدوليون يرون مصلحة في حماية البالد من ھذه االنشقاقات العميقة ومن الوحشية التي
ترافقھا.

.V

عدم تسييس اإلرھاب وإضفاء الوطنية على الصراعات االيديولوجية

رغم أنه أثناء أزمة المنتصف الثاني من سنة  2013برھن القادة السياسيون على حسّ قو ّ
ي من المسئولية
عندما بحثوا عن الحوار والتّوافقّ ، 71
فإن االنتقال ما يزال بعيدا عن االكتمال .ولو ساد االستقرار في شمال
افريقيا وال ّشرق االوسط فإ ّن اإلستغالل السياسي للمسألة االرھابية في تونس سيكتفي بالدعوة لتكثيف األمن،
خاصة للفئات الوسطى المتعلّمة ،والتي تمثل جزءا كبيرا من النّاخبين .الوطنييون )العلمانيون( وأنصار
األسلمة التقدمية أو الثوريون )االسالميون االكثر او اقل راديكالية( منخرطون في صراع إقليمي مسلح
مرير.
يحتضن التّونسيون ھذه الخالفات االيديولوجية سلميّا .لكن إذا أصبح الوضع االقليمي خارج السّيطرة ،أو
إتسعت الحلقة المفرغة بين القمع والراديكالية و حصلت عملية ھجوم كبيرة في ھذا الج ّو الذي يسوده قلق
عميق ّ
فان نظرية االنتقال من الجدال الى العنف بين االسالميين واعداء االسالميين ليس أمرا مستبعدا .وقد
يكون ذلك االكثرامكانية للتصديق خصوصا ً و أن آالف من الجھاديّين التونسييّن يعيشون المواجھات
المسلحة مباشرة في ميدان ال ّ
صراعات الدولية و متع ّددة ھي االتصاالت بين رجال االعمال والسياسيين
الليبيين والتونسيين.
فمن الضّرور ّ
ي إذن أن تعيد البالد الصراعات الفكرية التي تحرّكھا الى الساحة الوطنية وتحاول الى أقصى
ح ّد عدم تسييس مسألة االرھاب .
أوّال ،على القوى المھ ّمة سياسيّا ونقابيّا وجمعيات المجثمع المدني مواصلة البحث عن منھج توافقي في
موضوع األمن في إطار الحوار الوطني مثال.72
ثانيا  ،يجدر بال ّسلطات تغيير خطابھا ض ّد االرھاب .على خلية األزمة أن تضع استراتيجية اتّصال أفضل
تمكنھا من تبييّن المزايا االمنية والقضائية لھذه القرارات وتح ّدد مفھوم االرھاب على أنّه مسالة اقتصادية
وسياسية وايديولوجية وتوضح كيف يؤثرذلك كله على أمن ال ّدولة.
ثالثا ،على الحكومة أن تتناول ھذه المسألة على أنّھا مشكلة أمنية عامة باالمكان السيطرة عليھا في ظ ّل
احترام ال ّدستور بفضل سلسلة من االجراءات الفعليّة مثل:

Ibid.68
69حوارات مجموعة االزمات ال ّدولية مع أحد أنصار الترويكا السابقة ،تونس ،آب-أوت .2014
70أنظر تقرير مجموعة االزمات االستثناء التونسي.
Ibid.71
72جمع الحوار الوطني أھم القوى السياسية والنقابية والجمعياتية بقصد ايجاد مخرج من أزمة ت ّموز-جويلية  2013السياسية  .ھذا
م ّكن من االسراع في العملية الدستورية )االنتھاء من صياغة ال ّدستور( ,والعملية االنتخابية )وضع الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات
المكلفة بمراقبة االنتخابات المقبلة على قدميھا ( و تشكيل الحكومة ) تم اختيار رئيس حكومة توافقي مكلف بتكوين حكومة مستقلة
من "تكنوقراط"( .بمعنى أنّه وضع نھاية للشلل السياسي وأبعد خطر حدوث سيناريو مماثل لمصر يستھدف اقصاء الحزب
االسالمي النھضة من الحكم .بعد الخروج من االزمة تواصلت جلسات عمل الحوار الوطني بنسق اقل تواترا و أقل تغطية اعالميّة.
أنظر تقرير مجموعة االزمات االستثناء التونسي.
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مواصلة مشروع إنشاء وكالة وطنية لالستخبارات يمكنھا الدمج بين األجھزة اإلستخبارية وبين قوى
مكافحة اإلرھاب .



تعزيز التعاون االقتصادي واالمني مع الجزائر بالمناطق الحدودية المشتركة )تنمية مندمجة ،شراكات
بين القطاع العام و الخاص ،مضاعفة ال ّدوريات المشتركة بالمناطق المجاورة وتكثيف تبادل
المعلومات(.



الضغط الجمركي واالمني والعسكري على بعض العصابات والتّحاور مع من يقبل التوقّف عن تجارة
المواد الخطرة والتعاون على المستوى االستعالماتي.

في نفس ال ّسياسة ورغم الصعوبات ،73على ال ّدولة استعمال كل االجراءات غير االمنية لدعم تواجدھا
بالمناطق الحدوديّة واستعادة ثقة ساكني الحدود – مثال باخد التدابير التالية :زيارات للمسؤولين السياسيين
الى المناطق الحدودية ،ال مركزية للمؤسسات  ،دعم مشاريع صناعية وفالحية ،عمل دراسات جدوى لخلق
مناطق تجارة حرة .
أخيراّ ،
إن محاربة التھديد االرھابي بطريقة مميّزة فعالة وھادفة من دون تھويله وال االستخفاف به ،سوف
يساعد على ابعاده عن التسييس – حتّى لو ّ
أن الغاء التّسييس كليّا يبدو مستحيال .معا ً  ,فإن ھذه التدابير
سوف تزيل بعضا ً من قوةھذه التھديدات على التخريب و جعل البالد أكثر قدرة على الصمود أمام ھجوم
كبير يھدف إلى تثبيط المستثمرين األجانب أو تعطيل العملية االنتخابية  ،باالضافة الى العواقب الوخيمة
الّتي يعلمھا الجميع من القوى السياسية والنّقابية.
تونس/بروكسل 21 ،تشرين األول/أكتوبر 2014

73أنظر تقرير الشرق االوسط/شمال افريقيا لمجموعة االزمات الدولية عدد  ،124تونس :رفع الرھانات االقتصادية واالجتماعية،
 6حزيران-تونس .2012
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