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نبذة عن امل�ؤ ّلف
�أنوار بوخر�ص باحث غري مقيم يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي
لل�سالم الدويل ،و�أ�ستاذ م�شارك يف العالقات الدولية يف جامعة ماكدانيال يف
و�ستمن�سرت ،ماريالند ،وكان �أي�ض ًا باحث ًا �سابق ًا يف مركز بروكنجز الدوحة .له كتاب
�صدر عن من�شورات راوتلدج يف العام  2010بعنوان:
and Enlightened

Monarchy

Morocco: Executive

in

Politics

Authoritarianism

(ال�سيا�سة يف املغرب :امللكية التنفيذية واال�ستبداد امل�ستنري) .وقد �شارك بوخر�ص،
�إىل جانب فريدريك ويري ،يف حترير كتاب �صدر عن م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
يف العام  2013بعنوان:
Perilous Desert: Sources of Saharan Insecurity

(ال�صحراء املليئة باملخاطر :جذور االنفالت الأمني يف ال�صحراء الكربى) .كما
�شارك� ،إىل جانب جاك رو�سلييه ،يف حترير كتاب �صدر عن من�شورات رومان �آند
ليتلفيلد يف العام  2013بعنوان:
Perspectives on Western Sahara: Myths, Nationalisms and Geopolitics

(�آفاق حول ال�صحراء الغربية :الأ�ساطري والنزعات القومية وال�ش�ؤون
اجليو�سيا�سية).
ظهرت من�شوراته الأخرى يف عدد كبري من املجالت وال�صحف الرائدة ،من �ضمنها:

Journal of Conflict Studies, International Political Science Review,

European Security, Terrorism Monitor, Columbia International
Affairs Online.



ّ
ملخ�ص
بعد �أكرث من �ست �سنوات من �إطاحة الرئي�س زين العابدين بن علي ،التزال املناطق
احلدودية يف تون�س مرتع ًا لل�سخط االجتماعي واال�ضطرابات .فال�شبان املغبونون
ُيعبرّ ون على نحو ُم ّطرد عن غ�ضبهم من خالل احتجاجات �ساخنة ومتّقدة ،وعنف يف
ال�شوارع ،ويف بع�ض احلاالت التط ُّرف العنيف .ورد ًا على الإرهاب والقالقل املتوا�صلة،
ط ّورت احلكومة التون�سية �سيا�سات �أمنية ُمت�ش ّددة ،غالب ًا مات�ؤدي م�ضاعفاتها �إىل
مفاقمة التوترات االجتماعية ،والعنف ال�سيا�سي ،والتط ُّرف .وهذه حلقة مفرغة لي�س
بامل�ستطاع ك�سرها �سوى من خالل قيام احلكومة التون�سية ب�إعادة النظر يف مقاربتها
الراهنة حيال املناطق احلدودية.

احلدود ّ
اله�شة للدولة التون�سية
*

*

*

*

العديد من اليافعني يف املناطق احلدودية التون�سية فقدوا الثقة بعملية
االنتقال الدميقراطي ،وتنامت لديهم م�شاعر الهبة من الإحباط العميق،
واحلنق ،والعداء ل�سلطة الدولة.
�أ ّدت �سنوات من االحتجاجات املتّ�صلة �إىل ت�صعيد وت�صليب املطالب
املُتمحورة حول عقد اجتماعي جديد ميكن �أن ُي�سفر عن �إعادة توزيع �أكرث
عدالة ملوارد الدولة ،وعن عملية �إدماج تكون يف �آن �شفافة و�شاملة للجميع
يف جمال �إدارة املوارد الطبيعية للبالد.
�ساهم عجز الدولة� ،أو عدم ا�ستعدادها ،لإ�صالح �أمناط احلوكمة -و�أي�ض ًا
نزوعها �إىل مهاجمة املُحتجني وو�صمهم ب�أنهم ُمثريو �شغب و ُمه ّربون
و�إرهابيون -يف رفع وتائر الت�سيي�س والتطرف لدى ال�شبان.
ُيعترب االنقطاع املط ّول بني الدولة وبني املناطق املُه ّم�شة م�س�ألة خطرة،
ُتهدِّ د ب�إغراق البالد يف جلج عنف قد تدفعها �إىل االرتداد ثانية �إىل احلكم
ال�سلطوي القمعي.

تو�صيات �إىل ال�سلطات التون�سية واملجتمع الدويل
*

�ضرورة االعرتاف بتجارب املناطق احلدودية املريرة مع التمييز االجتماعي-
االقت�صادي والع�سف ال�سيا�سي على مدى عقود كاملة ،وكذلك الإقرار مبكانة
ال�شخ�صيات التاريخية ،والرموز ،والإجنازات التي ق ّدمتها هذه املناطق �إىل
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*

*

*

تون�س .و�إذا ما ترافق ذلك مع برنامج تنمية جهوية حقيقية ،فقد ت�ساهم
مثل هذه اللفتات يف م�صاحلة الأطراف املحرومة واملغبونة مع ال�ساحل
املتو�سطي ال�شرقي املُهيمن على البالد.
دعم اال�سرتاتيجيات التي ترفع من وتائر القدرة التناف�سية الزراعية،
و ُت�صلح ملكية الأرا�ضي ،وتحُ ِّ�سن �إدارة املوارد الطبيعية� .إن ا�ستثمار ق�سط
عادل من الأرباح املت�أتية من املوارد املحلية يف م�شاريع ل�صالح هذه املناطق،
ح�سن معي�شة �سكانها ويدفعها قدم ًا �إىل الأمام.
ميكن �أن ُي ِّ
�إ�صالح �أجهزة الأمن الداخلي وقطاع العدالة اجلنائية ،وو�ضع برامج �إعادة
ت�أهيل و�إدماج ملئات املقاتلني التون�سيني العائدين من �ساحات احلروب
اخلارجية.
دعم ومتكني ن�شاطات الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد وجلنة احلقيقة
والكرامة� .إن تقلي�ص الف�ساد ،وا�ستعادة العدالة ،وتوفري التعوي�ض ل�ضحايا
القمع ،كل هذا من �ش�أنه تعزيز ا�ستقرار ُم�ستدام.

أنوار بوخرص

مقدمة
ّ
عمق ك ٌل من ظاهرتي التفاوت االجتماعي وعدم التناظر اجلهوي ،ال�صدع بني
ُت ِّ
املناطق َ
الط ْر ِفية املُتململة واملُ�ضطربة وبني املناطق ال�ساحلية يف �شرق املتو�سط ،ما ُيهدِّ د
بتقوي�ض املرحلة االنتقالية الدميقراطية يف البالد .وتخ�شى النخب ال�ساحلية التون�سية،
كما ُت�سيء فهم ،ال�سخط املرير الذي يغ�شى املجتمعات املحلية احلدودية ،الأمر الذي
يجعل من ال�صعوبة مبكان حت�صني البالد من التهديدات الإرهابية املُت�صاعدة .واليجب
�أن نن�سى هنا �أن اجلماعات الإرهابية العنيفة يف هذه املجتمعات ،تتغ ّذى من خيبات
الأمل من عملية االنتقال الدميقراطي هذه ،وتت�ص ّيد م�شاعر العجز والإق�صاء املتفاقمة
يف �صفوف ال�شبان التون�سيني.
واحلال �أن الرتكيز �ض ّيق الأفق للحكومة التون�سية على مكافحة الإيديولوجيا املتطرفة،
يحرف االنتباه عن معاجلة البواعث احلقيقية للتط ّرف ،على رغم �أن الدرا�سات الأخرية
�أظهرت �أن جاذبية اجلماعات املتطرفة العنيفة ،على غرار الدولة الإ�سالمية املُعلنة
ذاتيا ،ت�ستند يف الدرجة الأوىل �إىل وعد التمكني وا�ستعادة الكرامة� ،أكرث من اعتمادها
1
على الإيديولوجيا �أو الإميان الديني.
لقد اختربت تون�س منذ ثورة  2011مروحة وا�سعة من التهديدات الأمنية ،خا�صة على
طول حدودها ّ
اله�شة .و�ستعمد هذه الدرا�سة �إىل تقييم مقاربات تون�س املتمحورة حول
الأمن وال�سيطرة على احلدود ،كما �ستطرح تو�صيات واقرتاحات حول معاجلة الفجوة
اخلطرة بني �شبان املناطق احلدودية وبني الدولة.

التطرف
ديناميكيات
ُّ
كانت احلكومة التون�سية ،منذ نهاية العهد ال�سلطوي للرئي�س ال�سابق زين العابدين
بن علي يف كانون الثاين/يناير  ،2011جتهد جلبه اخلطر الإرهابي الذي يغيرّ جلده
با�ستمرار ،بعد �أن كانت الثورة التون�سية زعزعت يف البداية امل�شهد الأمني ،و�أ�صابته
بالوهن ال�سيا�سي واال�ضطراب اجلهوي .عالو ًة على ذلك ،و ّفرت حقبة مابعد الثورة
ملختلف ف�صائل اجلماعات ال�سلفية الفر�ص ال�سانحة لزرع بذور حركة ثورية �أخرى يف
تربة البيئات الفقرية ،كما �سمحت لها بقطف ثمار خيبات الأمل املتف�شية بني ال�شبان،
خ�صو�ص ًا يف املناطق احلدودية .وهكذا ،تق ّدم ال�سلفيون من كل الألوان وامل�شارب
ال�صفوف ،وكان �أكرث من �أفاد بينهم من عملية االنتقال ال�سيا�سي ،من ُي�س ّمون ال�سلفيني
اجلهاديني .فقد �شهدت قوة ه�ؤالء طفرة وا�ضحة ،بعد �إطالق �سراح املئات منهم من
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ال�سجون ،وبعد عودة العديد من م�شايخهم البارزين �إىل تون�س من مالذاتهم يف �أوروبا
الغربية ،حيث طفقوا مي ّدون جذورهم يف الأحياء الفقرية وامله ّم�شة التي تغيب عنها
2
�سلطة الدولة.
�إحدى التحديات التي واجهت ال�سلفيني ،كمنت يف كيفية حتويل ال�شبكات ال�سلفية
اجلهادية املُتباينة �إىل بنية هيكلية ثابتة تتمتع ب�سلطة مركزية وقيادة حُم ّددة .وقد ّ
التف
العديد من ال�سلفيني املتطرفني حول جماعة �أن�صار ال�شريعة املُت�ش ّددة التي � ّأ�س�سها
ال�سجني ال�سابق �سيف اهلل بن ح�سني ،املعروف با�سم �أبو عيا�ض ،يف �أواخر ني�سان/
�أبريل � .2011أعطى �أبو عيا�ض هذا الأولوية لل�سيطرة املركزية بدل الرتكيز على تنامي
3
ال�سلفية اجلهادية ،لأنه خ�شي �أن ت�ؤدي التوجهات ال�سلبية �إىل �إحلاق ال�ضرر باحلركة.
والواقع �أن هذه املخاوف �سرعان ماحتققت على �أر�ض الواقع ،حني غرقت احلركة يف
4
جلج اخلالفات حول م�س�ألة العنف �ضد معار�ض الفن ،والأ�ضرحة ،وحمال بيع اخلمور.
وعلى رغم ادعاءات �أبو عيا�ض ب�أن تون�س مل تعد �أر�ض جهاد� ،إال �أن الدعوة ال�سلفية
وخطابها العنيف باتا على نحو ّ
مطرد حا ّدين �ضد باقي التون�سيني الذين يرف�ض ال�سلفيون
�أ�سلوب حياتهم.
ت�صاعد �أعمال العنف و�صل �إىل ذراه يف �أيلول�/سبتمرب  ،2012حني �أ�شعلت دهماء
ُ
هائجة النريان يف ال�سفارة الأمريكية ويف املدر�سة التعاونية الأمريكية بتون�س .وهكذا
�أثبتت ال�سلفية التي حتاول فر�ض قوانينها اخلا�صة �أنها ُمد ّمرة لهذا التيار ،خا�صة
تزعم �إئتالف ًا حاكم ًا يف
حني ت�ش ّدد الطرف الإ�سالمي الرئي�س ،حزب النه�ضة ،الذي ّ
الفرتة بني ت�شرين الأول�/أكتوبر  2011وكانون الثاين/يناير  ،2014يف مقاربته الأمنية،
وا�ستهدف هيئات �أن�صار ال�شريعة ومنظماتها اجلماهريية ون�شاطاتها االجتماعية.
هذا املوقف املُت�ش ّدد حفز ال�سلفيني اجلهاديني على حتويل اهتمامهم بعيد ًا عن الدعوة
املُتطرفة ،و�أحيان ًا العنيفة ،والرتكيز بدل ذلك على حت ّدي �سلطة الدولة و�شن الهجمات
على م�ؤ�س�ساتها الرئي�سة .كان ال�سلفيون ي�أملون بهز �صدقية �أجهزة �أمن الدولة،
عرب الإثبات للتون�سيني ال�ساخطني ب�أن حكومتهم عاجزة عن وقف هجمات ال�سلفيني
اجلهاديني.
ت�صاعدت ا�سرتاتيجية اال�ستنزاف هذه العام  ،2013وطفت على ال�سطح حلقة مفرغة
من اال�ستفزاز ،والرد االنتقامي ،والقمع .حينها� ،أنحى رئي�س الوزراء الإ�سالمي �آنذاك
علي العري�ض بالالئمة على جماعة �أن�صار ال�شريعة الغتيال �شخ�صيتني �سيا�سيتني
تون�سيتني ،و�إرداء العديد من �أفراد قوات الأمن قتلى 5.وقد �أ ّدت احلمالت ال�شاملة يف
البالد �ضد خمابىء ومالذات املُ�شتبه بهم من املُت�شددين �إىل اكت�شاف خمازن �أ�سلحة
كانت ُمع ّدة لهجمات م�ستقبلية .ويف خ�ضم وطي�س احلرب املت�صاعدة بني الدولة وبني
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�أن�صار ال�شريعة ،عمدت منظمات �صغرية ُمت�ش ّددة وعنيفة على ارتباط بتنظيم القاعدة
يف بالد املغرب الإ�سالمي� ،إىل ت�صعيد املوقف يف املناطق الغربية املحاذية للجزائر.
وبعد ت�صنيف �أن�صار ال�شريعة كمنظمة �إرهابية ،وما تال ذلك من �شن حملة �أمنية وا�سعة
النطاق عليها وعلى �أن�صارها ،متو�ضعت جماعات على غرار كتيبة عقبة بن نافع (وهي
فرع من تنظيم القاعدة يف بالد املغرب) كحاجز �ضد �سيا�سة الدولة القائمة على جترمي
ال�سلفية وقمع االعرتا�ض .وهي فعلت ذلك على وجه اخل�صو�ص يف �أكرث الأحياء واملناطق
حرمان ًا يف البالد.
�أ ّدت هزمية �أن�صار ال�شريعة �إىل ت�سريع تف ّكك امل�شهد التون�سي املُت�ش ّدد� ،إذ لفظت هذه
اجلماعة �أنفا�سها يف �أواخر  2014بفعل الهجمات املتوا�صلة للقوات امل�سلحة احلكومية.
وهذا خ ّلف وراءه فراغ ًا �إيديولوجي ًا وقواعد �شعبية كبرية �ساخطة ،جل�أ بع�ض �أع�ضائها
�إىل اال�ستكانة م�ؤقت ًا والعمل ال�س ّري عرب دمج ال�شبكات بع�ضها ببع�ض و�إقامة روابط
ان�ضم �أع�ضاء �آخرون �إىل م�سرحي
اجتماعية يف بن قردان قرب احلدود مع ليبيا ،فيما ّ
العمليات الع�سكرية يف �سورية وليبيا 6.بيد �أن فريق ًا ثالث ًا من ال�سلفيني وا�صل القتال �ضد
«احلكومة الطاغية» من خالل االرتباط بكتيبة عقبة بن نافع قرب احلدود اجلزائرية.
كان تركيز احلركة ال�سلفية -اجلهادية� ،إىل حني �أحاقت الهزمية ب�أن�صار ال�شريعة،
ين�صب على زعزعة ا�ستقرار م�ؤ�س�سات الدولة ،فيما هي تن�شط لتعبئة جحافل من
ّ
التون�سيني املُ�ستائني من عملية االنتقال الدميقراطي .لكن ف�شل هذه اال�سرتاتيجية
�أ�سفر عن حت ّول جذري يف املقاربة التي كانت قد ح ّبذت �ضرب املدنيني كما الأهداف
الع�سكرية 7.وكانت هذه اال�سرتاتيجية اجلديدة �شهدت تنامي ًا �ضخم ًا بفعل الن�شاط
املتمدِّ د والعميق للدولة الإ�سالمية يف ليبيا .ففي العام  2015وحده ،ا ّدعى تنظيم
الدولة الإ�سالمية م�س�ؤوليته عن ثالثة هجمات :يف متحف باردو الوطني يف العا�صمة
تون�س ( 22قتيال) ،ويف منتجع �ساحلي يف �سو�سة ( 38قتيال) و�ضد با�ص ينقل احلر�س
الرئا�سي التون�سي يف العا�صمة ( 12قتيال) .ويف �آذار/مار�س � ،2016شنّ ع�شرات من
�أفراد خاليا نائمة د ّربتها الدولة الإ�سالمية هجوم ًا دراماتيكي ًا على قوات الأمن التون�سية
يف بن قردان.
�ص ّدت قوات الأمن التون�سية بنجاح هذا الهجوم الأخري الذي ا�ستهدف ال�سيطرة على
بن قردان بهدف ت�شجيع ال�سكان املحليني ال�ساخطني على
التم ّرد علنا .بيد �أن حجم هذه املحاولة وتواط�ؤ بع�ض �سكان ينبغي على احلكومة التون�سية �أن تتبنّى مقاربة
التطرف يف
بن قردان� ،أماطا اللثام عن �أن اجلماعات املُتطرفة قادرة جديدة ت�ستند �إىل حتليل خماطر
ّ
بالفعل على التم ّدد واالنت�شار يف مناطق احلدود .مثل هذا ال�سياقات والبيئات ال�سيا�سية واالجتماعية
التط ّور يتط ّلب من احلكومة التون�سية �أن تتب ّنى مقاربة جديدة واالقت�صادية التي ظهرت فيها.

11

12

املسار اجلغرافي للنزاع والتطرُّف في تونس

التكون حمدودة ب�إنفاذ الأمن والنظام وتطبيق �إجراءات ع�سكرية ،بل ت�ستند �أ�سا�س ًا �إىل
حتليل خماطر التط ّرف يف ال�سياقات والبيئات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي
ظهرت فيها� .إذ يف تون�سُ ،تعترب املُثريات االجتماعية -االقت�صادية (التنفري واالن�سالخ،
والتمييز ،والو�صم بالعار) والتباينات اجلهوية ،م�ؤ�شرات مهمة ُتنبئ ب�آفاق عنف ال�شباب
8
ونزعات التطرف ،خا�صة يف املناطق احلدودية.

التطرف
ركائز ودعائم
ُّ
ميكن القول �إن مقاربة احلكومة الراهنة للإرهاب قمينة ب�أن تُ�شعل فتيل املزيد
من التط ُّرف والنزعات الراديكالية .من جانبه ،يحب الرئي�س باجي قائد ال�سب�سي
9
متع�صبة ُموحى بها من اخلارج.
ينحي جانب ًا التط ّرف العنفي ب�صفته بربرية
�أن ّ
ّ
بيد �أن هذه املقاربة املتمحورة حول الإيديولوجيا تتجاهل الدوافع الكامنة وراء هذا
التط ّرف ،كما �أنها حتد من قدرة احلكومة على تقدير حجم ومدى وعمق التهديد
بطريقة منهجية .ثم �أن اخلطوات احلكومية التي تتجاهل املقومات االجتماعية
واالقت�صادية واجلهوية للتط ّرف� ،ست�ؤ ّثر على م�سارات وم�سالك الإرهاب يف
10
تون�س.
والواقع �أن �سهام التقديرات املُتجردة مل�شاكل تون�س مع التط ُّرف ،تن�صب مبا�شرة
على العوامل االجتماعية واالقت�صادية واملناطقية� ،أكرث من م�سائل الأ�صوليات الدينية.
و ُتظهر الدرا�سات النادرة التي �أُجريت� ،أن معظم ال�شبان التون�سيني الأكرث تعاطف ًا مع
�أن�صار ال�شريعة يتحدرون من بيئات فقرية وكانوا �سابق ًا الأقل التزام ًا بتطبيق ال�شعائر
الدينية 11.كما ُتظهر �أن ال�شبان املغبونني واملُ�ضطهدين يتعاطفون مع اجلهاديني ،لأنهم
يت�شاطرون معهم اخللفيات االجتماعية -االقت�صادية البائ�سة نف�سها ،ويقطنون يف
12
الأحياء املتداعية ذاتها.
بالطبع ،الإيديولوجيات املتط ّرفة ميكن �أن تت�أثر بال�سياقات الإقليمية والتظ ّلمات
اجليو�-سيا�سية ،لكنها تكون �أي�ض ًا تعبري ًا عن بيئاتها املحلية .وهذا �صحيح على
وجه اخل�صو�ص بالن�سبة �إىل اجليل الأخري من املتطرفني التون�سيني ،الذين مل
يكونوا موجودين يف املوجة الأوىل من املعارك يف �أفغان�ستان يف ثمانينيات القرن
الع�شرين ،كما كانوا يافعني يف اجلولة الثانية من املعارك الرئي�سة التي بد�أت بعد
� 11أيلول�/سبتمرب  2001على �إثر الهجمات الإرهابية على الواليات املتحدة ،والتي
ت�صاعدت مع الغزو الأمريكي للعراق العام .2003
ُيعبرّ �أف�ضل تعبري عن اجليل الثالث من املتطرفني الذين ن�ضجوا مع الثورة التون�سية
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يف � ،2012-2011أولئك الذين ارتكبوا الهجمات الإرهابية الدراماتيكية التي �ضربت
تون�س العام  :2015فهم ُولدوا يف الت�سعينيات ،وتذ ّوقوا مرارة احلكم القمعي لنب علي،
ثم ان�ضموا �إىل �سيا�سة التم ّرد التي و�ضعت نهاية لهذا احلكم التع�سفي .بيد �أنهم �أ�صيبوا
باخليبة جراء عجز حكومات مابعد الثورة عن حتقيق مطالبهم ،ولذا قاموا بتنحية
احلما�سة الثورية جانب ًا ب�سرعة وعانقوا ال�سلفية اجلهادية بو�صفها الأداة الرئي�سة
13
للمقاومة.
واليومُ ،يعترب ال�شبان الذين �أ�صبحوا متطرفني �أف�ضل تعليم ًا من �أقرانهم املواطنني
الآخرين ،لكنهم عاطلون كلي ًا �أو جزئي ًا عن العمل 14.ترتاوح
15
�أعمار ه�ؤالء بني �سن الثامنة ع�شرة والرابعة والع�شرين،
اليومُ ،يعترب ال�شبان الذين �أ�صبحوا متطرفني �أف�ضل
والعديد منهم ،مبن فيهم الثالثة الذين ارتكبوا الهجومني يف تعليم ًا من �أقرانهم املواطنني الآخرين ،لكنهم عاطلون
16
باردو و�سو�سة ،ي�أتون من خلفيات ُمفقرة ومناطق ُمه ّم�شة.
كلي ًا �أو جزئي ًا عن العمل.
عالو ًة على ذلك ،ت�سمح م�شاعر الزهادة وقلة الأهمية يف
�ضواحي العا�صمة �أو على م�شارف والية الق�صرين للجماعات
املتط ّرفة ب�أن تدمج بني الن�شاطات الدعوية واالجتماعية لت�سهيل تعبئة الدعم لها على
ح�ساب الدولة 17.فقبل هزمية �أن�صار ال�شريعة ،كان االن�ضمام �إىل هذه اجلماعة الأخرية
موازي ًا لالنخراط يف حركة ثورية قادرة على متزيق النظام امل�ؤ�س�سي واجليلي (من
جيل) 18.ولذا ،كانت هذه احلركة مالذ ًا مالئم ًا لأولئك املُهم�شني يف املجتمع الباحثني
عن و�سيلة للتنفي�س عن �إحباطاتهم ّ
وحتطم �آمالهم من عملية االنتقال الدميقراطي.
و ّلد ف�شل عملية االنتقال الدميقراطي يف حت�سني الظروف االقت�صادية لل�شبان
وجه �ضدهم .وقد وجد تقرير للبنك الدويل العام 2014
التون�سيني �شعور ًا ب�أن النظام ُم ّ
حول كيفية �إزالة العقبات �أمام �إدماج ال�شباب� ،أن  68يف املئة من اليافعني املدينيني
و 91يف املئة من ال�شبان الريفيني الميح�ضون النظام ال�سيا�سي ثقتهم� 19.أما القادة
ال�سيا�سيون فالزالوا �إىل حد كبري طاعنني يف ال�سن ،وفرانكوفونيني ،وينتمون �إىل
الطبقة الو�سطى ،فيما غالبية التون�سيني عبارة عن �شبان يافعني ،ويتحدثون العربية،
وحمرومني.
بالطبع ،معاجلة املح�صالت املُخ ّيبة للآمال تختلف من فرد �إىل �آخر .لكن التجربة
التون�سية ت�شي ب�أن احلنق والغ�ضب من توا�صل الإق�صاء االجتماعي والتباينات اجلهوية،
جنب ًا �إىل جنب مع التع ُّر�ض �إىل م�ؤثرات خطاب الدعاة ال�سلفيني ،هي عوامل مهمة لفهم
�أ�سباب نزوع ال�شبان �إىل التط ُّرف .فمع ت�صاعد وتائر الإحباط ،ي�صبح بع�ض الأ�شخا�ص
�أكرث مي ًال �إىل العدمية ،كما تدل على ذلك املعدالت املرتفعة لعمليات االنتحار و�إحراق
الذات يف �أكرث الأحياء واملناطق �إفقارا 20.هذا يف حني ي�صبح �آخرون منجذبني �إىل
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املفاتن البطولية للمقاتلني اجلهاديني يف �ساحات املعارك ال�سورية والليبية� ،أو يف جبل
21
ال�شعانبي قرب الق�صرين ،الذي يقع على مرمى حجر من احلدود اجلزائرية.
التحدي املاثل �أمام امل�س�ؤولني احلكوميني التون�سيني هو فهم ظاهرة مت ّرد ال�شباب
هذه .ذلك �أن اعتبار الأ�صولية الإ�سالمية الدافع الرئي�س للتط ّرف ،ي�سيء ت�شخي�ص
امل�شكلة :ففي كل حني يقع هجوم �إرهابي ،ت�شنّ الدولة حملة على املُ�شتبه ب�أنهم ُمت�ش ّددين.
وي�شتكي ال�سلفيون من املعاملة الإذاللية ،والغارات غري القانونية ،واالعتقاالت التع�سفية،
وامل�ضايقات القانونية .كما ت�شتكي عائالت املُ�شتبه بهم واملقاتلني العائدين �إىل الوطن
من اال�ضطهاد والع�سف املنهجي لل�شرطة .ويف غياب برامج نزع التطرف �أو �سيا�سة
�إعادة الإدماج االجتماعيُ ،ت�صبح هذه املقاربة الأمنية ثقيلة الوط�أة وعك�سية النتائج.
ال بل ثمة ما هو �أ�سو�أ� :إنها «تدفع النا�س �إىل الإرهاب» ،كما يقول ر�ضا ر�ضاوي امل�ؤ ّلف
امل�شارك لتقرير �أخري حول الإرهاب يف تون�س ن�شره املنتدى التون�سي للحقوق االجتماعية
واالقت�صادية 22.هذه املخاوف نف�سها طرحتها منظمات حقوق دولية ،حني ح ّذرت
من �أن ال ُع�سف با�سم الأمن ،اليفعل �شيئ ًا �سوى تعقيد التهديدات الأمنية التي تواجهها
23
البالد.
عالو ًة على ذلك ،باتت ال�سجون التون�سية ،ب�سمعتها ال�سيئة واكتظاظها وامل�صارف
ال�صحية البائ�سة فيها ،بيئة ممتازة لرتعرع التط ُّرف .وهذا ما �أثبته على نحو فاقع
التح ّول الدراماتيكي ملغني راب يف ربيعه اخلام�س والع�شرين �إىل مقاتل يف �صفوف
الدولة الإ�سالمية .كان هذا املغني ،وهو مروان الدويري ،املعروف با�سم �أمينو ،زير
ن�ساء ويع�شق ن�شر �صوره اخلا�صة قبالة �سيارات ال�سباق �إىل جانب ن�ساء غري حمت�شمات
البتة 24.لكن ،بعد ثمانية �أ�شهر يف غياهب ال�سجون بتهمة حيازة احل�شي�ش ،تغيرّ �أ�سلوب
حياته ب�شكل جذري و�سريع .ففي غ�ضون �سنة واحدة ،تخلى عن الراب ،وغيرّ مالب�سه،
و�أعلن والءه للدولة الإ�سالمية عرب فاي�سبوك يف �آذار/مار�س  25.2015كان مروان قبيل
حت ّوله �إىل التط ّرف يف ال�سجن قد انتقد عنف ال�شرطة �ضد ال�شبان التون�سيني ،وجادل
حماميه ال�سابق غازي املرابط ب�أن مثل هذا العنف م�س�ؤول عن انتقال �أمينو �إىل ال�سلفية
26
املتطرفة.
وهكذا ،ي�ؤدي الإمتهان املتوا�صل للمجتمعات املحلية املُفقرة ،وال�صدمة الناجمة عن
ممار�سات ال�شرطة العنفية والتطفلية� ،إىل خلق م�شاعر �إذالل
عميقة يف نفو�س ال�شبان ،و�إثارة �أحا�سي�س املرارة لديهم �ضد
ي�ؤدي الإمتهان املتوا�صل للمجتمعات املحلية املُفقرة،
�سلطة الدولة .و ُي رَّعب غالب ًا عن هذا الإحباط يف االحتجاجات،
وال�صدمة الناجمة عن ممار�سات ال�شرطة العنفية
والعنف يف ال�شوارع ،والتط ُّرف العنيف ،خا�صة يف املناطق
والتطفلية� ،إىل �إثارة �أحا�سي�س املرارة يف نفو�س
احلدودية التي طاملا عانت من الإهمال ،والتي تتح ّمل ُجل
ال�ش ّبان �ضد �سلطة الدولة.
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وط�أة �سيا�سة القب�ضة احلديدية التي متار�سها احلكومة.

منطقة يف حالة َث َوران:
احلدود اجلنوبية ال�شرقية لتون�س
واقع �أن املنطقة اجلنوبية ال�شرقية لتون�س تغلي بال�سخط ال�شديد والعداء للحكومة،
لي�س بالأمر امل�ستجد �أو املفاجىء� ،إذ �أنها لطاملا كانت ُمبتلية بالإق�صاء واحلرمان.
فمن احلكم اال�ستعماري لهذه املنطقة �إىل عهد بن علي ،كانت هذه الأطراف اجلنوبية
ُمه ّم�شة و ُمدانة بكونها بيئة َق َب ِلية ،وجاحمة ،ومتخ ّلفة .وقد �أ ّدى ر�سم الفرن�سيني احلدود
االعتباطية ،وم�صادرة الأرا�ضي وفر�ض اال�ستقرار الق�سري على البدو يف املنطقة التي
تعاين من �ضعف الإمكانات الزراعية� ،إىل الإخالل باحلياة الرعوية ل�سكانها 27.كما
خلقت �سيا�سة �أول رئي�س للبالد بعد اال�ستقالل ،احلبيب بورقيبة ،الذي �أعاد الت�أكيد على
هذه التوجهات غري املُتناظرة� ،شعور ًا عميق ًا بالظلم ،و�أ�شعل روح التم ّرد �ضد املركز.
�أوىل خطوات التحدي لهذا الواقع برزت غداة اال�ستقالل يف العام  ،1956حني
ا�صط ّفت اجلهات اجلنوبية �إىل جانب العدو ال�سيا�سي لبورقيبة� ،صالح بن يو�سف ،وهو
قائد وطني جنوبي حتدى هيمنة جهاز الدولة و�أدان موارد ومداخيل النخبة يف تون�س
العا�صمة وال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي 28.هذه اخل�صومات ال�سيا�سية نف�سها ُب ِع َثت من
جديد يف االنتخابات الرئا�سية العام  ،2014حني � ّصوت اجلنوب املُفقر ب�شكل كا�سح �ضد
املر�شح الرئا�سي ال�سب�سي ،الذي ُيعترب ركيزة مركزية را�سخة لهياكل ال�سلطة املُهيمنة
التي حكمت تون�س منذ اال�ستقالل .يف كال احلالتني ،كان �سكان اجلنوب يعبرّ ون عن
�سخطهم من الأمنوذج االقت�صادي ال�سائد الذي �أدار الظهر لهم .وهكذا ،من مركزية
الدولة ال�سلطوية يف عهد بورقيبة �إىل الليربالية االقت�صادية القائمة على املح�سوبية
خالل حكم بن علي ،وجدت املناطق اجلنوبية نف�سها يف اجلانب اخلا�سر من اقت�صاد
مخُ تل التوازن للغاية.
عدا حفنة الوظائف يف اجلي�ش ويف احلكومة املحلية التي ت�ص ّدقت بها الدولة
كمح�سوبية �سيا�سية ،تعينّ على ال�سكان اجلنوبيني �أن يعيلوا
�أنف�سهم ب�أنف�سهم من خالل العمل يف اقت�صاد ال�سوق عدا حفنة الوظائف يف اجلي�ش ويف احلكومة املحلية،
ال�سوداء .فالعائالت يف النواحي احلدودية مع ليبيا ،تعينّ على ال�سكان اجلنوبيني �أن يعيلوا �أنف�سهم ب�أنف�سهم
تد ّبرت �أمرها مبعطيات معي�شية متداعية تتك ّون يف غالب من خالل العمل يف اقت�صاد ال�سوق ال�سوداء.
الأحيان من عمل مياوم يف التجارة غري ّ
املنظمة والتهريب
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عرب احلدود .وقد �س ّرعت العالقات املتزعزعة مع الزعيم الليبي معمر القذايف،
الذي قتل يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011تعزيز الطابع غري ّ
املنظم للتجارة عرب
احلدود .كما �أ�شرع الإغالق الدوري للحدود وطرد العمال التون�سيني من ليبيا الأبواب
�أمام الكارتالت ال َق َبلية لتطوير خدمات مربحة عرب احلدود .وهكذا ،ط ّورت قبيلة
التوازين التابعة لنب قردان وحلفائها من قبائل النوايل يف ليبيا �أ�سواق ًا غري نظامية
املدعمة،
تتعاطى بالعملة ،والإجتار بالب�شر ،وتهريب مروحة وا�سعة من ال�سلع الليبية ّ
من الوقود �إىل ال�سكر .ويف العام  ،1993دفعت العقوبات التي فر�ضتها الأمم املتحدة
على ليبيا ال�سكان على كال جانبي احلدود �إىل االعتماد على التهريب لت�أمني لقمة
29
العي�ش.
�شجع ،منو املراكز غري القانونية للتجارة
ت�سامح نظام بن علي� ،إن مل يكن ّ
بو�صفها �صمامات �أمان ميكن �أن تُن ّف�س االحتقان املجتمعي الذي قد ينفجر يف �شكل
ا�ضطرابات �أهلية �أو عمليات هجرة جماعية �إىل املناطق الأكرث تطور ًا يف املدن
ال�ساحلية ال�شرقية .لكن ،كان ثمة حمظوران بارزان لهذه االتفاقية غري الر�سمية:
فالكارتالت القبلية تع ّهدت بعدم االنخراط يف تهريب الأ�سلحة واملخدرات والتزمت
م�ساعدة احلكومة على حماية احلدود من ت�س ّلل مه ّربي هذه املواد .وحني ك�سرت
احلكومة قواعد هذه االتفاقية ال�ضمنية ،غرقت منطقة احلدود يف بحر جلب من
اال�ضطرابات .ففي �صيف  ،2010مت ّرد التجار غري النظاميني واملهربني عرب احلدود
كل من �إغالق معرب ر�أ�س جدير احلدودي مع ليبيا ،وحماوالت �أقارب بن علي
�ضد ٍ
�سيئي ال�سمعة فر�ض �ضريبة خروج على التون�سيني الذين يعربون احلدود .ومل يتوقف
العنف واال�ضطرابات �إال بعد �أن �ألغى الرئي�س ال�ضريبة ،و�أمر ب�إعادة فتح املعرب
احلدودي .ال�سيناريو نف�سه تكرر يف �أوائل  ،2015بعد �أن فر�ضت احلكومة التون�سية
�ضريبة ت�صدير قدرها  15دوالر ًا على الأجانب ،مادفع ال�سلطات الليبية �إىل الرد
باملثل 30.ومرة �أخرى� ،أدت االحتجاجات ال�شر�سة �إىل �إجبار ال�سلطات على تعليق
هذه ال�ضريبة �أي�ضا.
عرقل �سقوط نظام بن علي ن�شاط الأ�سواق عرب احلدود ،و�شبكات التجارة،
وم�ستويات ال�سلوك .كما انه �أربك الرتاتبيات التقليدية الداخلية واخلارجية لل�سلطة
ال َق َبلية� ،إذ باتت النخب القبلية املُهيمنة وكارتالت التهريب ُعر�ضة �إىل املناف�سة
من قبل قبائل كانت هام�شية يف ما م�ضى ومن �أطراف ُمغامرة .وقد عمد الالعبون
اجلدد ،الذين اغتنموا فر�صة ت�شتت انتباه القوى الأمنية وعدم تنظيم اقت�صاد
احلدود� ،إىل تو�سيع جماالت جتارتهم لت�شمل �سلع ًا كانت ممنوعة �سابق ًا كالكحول
واملخدرات .ومما زاد الطني ب ّلة يف ال�سوق ال�سوداء دخول املتطرفني العنيفني على
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خط هذا اخلليط ،الأمر الذي �أوجب التمييز بني ال�شبكات غري النظامية احلميدة
للتجار عرب احلدود وبني رواد اجلرمية املُ َّ
نظمة والعنف .لكن من �سوء احلظ ،متيل
ال�سلطات التون�سية ،ومعها الإعالم ،على نحو متزايد �إىل خلط كل �أنواع التهريب غري
القانوين بع�ضه ببع�ض بو�صفه ي�شكل تهديد ًا لأمن الدولة .وهذا املنحى القائم على
جترمي اقت�صاد الظل ،ين ّفر ال�سكان املحليني والالعبني االقت�صاديني الذين حتتاجهم
احلكومة للم�ساعدة على �إدارة �ش�ؤون احلدود .هذا �إ�ضافة �إىل �أن ذلك يفاقم الأزمة
االجتماعية التي تغلي حتت �سطح املنطقة اجلنوبية.
واحلال �أن املوجة الرعناء من الهجمات الإرهابية يف تون�س ّ
وتوغل الدولة الإ�سالمية
يف �أعماق جنوب البالد ،مي ِّكن ويعزز مقاربة احلكومة امل�ستندة �إىل �شعار الأمن �أو ًال
يف املناطق احلدودية .وهكذا ،رفع الهجوم يف بن قردان يف �آذار/مار�س  2016من
وتائر ع�سكرة املناطق احلدودية بهدف ردع الإرهاب وقطع دابر جتارة التهريب
املُتنامية .كما ح ّثت احلكومة اخلطى لبناء حاجز مناوىء للإرهاب يبلغ مداه 125
مي ًال على طول احلدود مع ليبيا .هذا احلاجز ،الذي ُتطلق عليه تون�س ا�سم «نظام
العقبات» مك ّون من �أكوام رمال وخنادق مليئة باملياه ملنع العربات والأ�شخا�ص الذين
يحملون مواد مه ّربة من عبور احلدود .ويف �سبيل منع املت�شددين من دخول تون�س
عرب ليبيا� ،س ُيج ّهز هذا احلاجز مبج�سات �إلكرتونية ويعزز ب�أبراج مراقبة وطائرات
31
من دون طيار.
لكن ال ُيحتمل �أن تكون ع�سكرة احلدود ف ّعالة� ،إال �إذا �أ�صبحت احلكومة ج ّدية يف
معاجلة الأ�سباب العميقة النعدام الأمن يف اجلنوب .فبناء اجلدار لن يوقف الإرهاب
ولن يحد من تدفق املواد املُه ّربة �إىل البالد .ال بل ي�شي التاريخ احلديث ب�أن �إغالق
احلدود اجلنوبية اليفعل �شيئ ًا �سوى ت�شجيع مهنة التهريب .ففي حقبة الثمانينيات،
�أ�صبحت منطقة بن قردان مالذ ًا رئي�س ًا للتهريب ،بالتحديد حني جرى �إغالق احلدود
مع ليبيا .وبالتايل ،لن ت�ؤ ّثر ع�سكرة احلدود �سوى على �أ�ضعف النا�س الذين يعتمدون
على الإجتار يف املمنوعات ،والذين يفتقدون �إىل الو�سائل وال�شبكات للتغ ّلب على عقبة
احلواجز احلدودية� .أما حلقات التهريب الأقوى والأغنى ،ف�إنها �ست�ستخدم الطرق
الرئي�سة ،و�ستفيد من تواط�ؤ وتغا�ضي عنا�صر دوريات احلدود التون�سيني وم�س�ؤولني
32
ر�سميني �آخرين.
ُينحي املنطق الب�سيط يف تون�س الئمة الباليا الأمنية يف البالد على ليبيا .كما
يعتقد العديد من امل�س�ؤولني التون�سيني �أن التهديدات الأمنية تنبع يف الدرجة الأوىل
من اخلارج ،وبالتايل فهي تتط ّلب �أ�سا�س ًا مقاربة وردود ًا �أمنية 33.مثل هذه املقاربة
ُتعطي الأولوية لتعزيز عمليات مراقبة احلدود ،وتطوير قدرات �أجهزة املخابرات
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وامل�ؤ�س�سات الأمنية الأخرى يف اكت�شاف ومنع تن ّقل املت�شددين
واملهربني عرب احلدود من ليبيا .بالطبع ،تركيز ال�سلطات
مل تنل امل�شاكل االجتماعية -االقت�صادية التي ُت�شعل
التون�سية على تعزيز احلدود وزيادة احلواجز قبالة احلدود
�إوار ال�سخط ال�سيا�سي ،واال�ضطرابات االجتماعية،
الليبية �أمر مهم ،لكنه يجازف بحرف االنتباه عن جذور
والتطرف العنيف ،ما ت�ستحق من الدولة ،عدا تقدمي
الأ�سباب امل�ؤدية �إىل فقدان الأمن .ونتيجة لذلك ،مل تنل
الوعود ومع�سول الكالم.
امل�شاكل االجتماعية -االقت�صادية التي ُت�شعل �إوار ال�سخط
ال�سيا�سي ،واال�ضطرابات االجتماعية ،والتطرف العنيف ،ما ت�ستحق من الدولة ،عدا
تقدمي الوعود ومع�سول الكالم.
لقد �أ�صبحت املقاربة التقليدية ملكافحة الإرهاب ثابتة من ثوابت �سيا�سة تون�س نحو
الأطراف اجلنوبية ال�شرقية من البالد .ففي العام  ،2014خا�ض ال�سب�سي بنجاح معركة
االنتخابات الرئا�سية بو�صفه املر�شح الأكرث قدرة على ا�ستعادة اال�ستقرار والأمن يف
البالد .لكن بالن�سبة �إىل العديدين يف اجلنوب الذين رف�ضوا هذا الرت�شيح ،تتم مطابقة
عهد ال�سب�سي كرئي�س مع الق�سوة والتعيري .وي�ؤ ّكد ا�ست�صغار ال�سب�سي للجنوب (و�صف
مناف�سه يف االنتخابات الرئا�سية للعام  ،2014وهو اجلنوبي من�صف املرزوقي ،ب�أنه
«مر�شح اجلهاديني»)� ،شبهات العديدين ب�أن النخبة ال�سيا�سية تتع ّمد ترك هذه املناطق
لتت�آكل 34.وعلى �أي حال� ،سبق لل�سب�سي �أن �أثار زوبعة من اجلدل يف �أيلول�/سبتمرب
ّ
املتح�ضرة يف ال�ساحل ،مما يعني �ضمن ًا �أن املناطق
 2011حني حت ّدث عن املناطق
اجلنوبية غري ُم ّ
تح�ضرة.
واحل�صيلة؟ �إنها تتم ّثل يف �أن وعود ال�سب�سي للت�صدي للفو�ضى واخلروج على القانون
على طول احلدود ،ا�صطدمت مع حقيقة قا�سية هي �أن املجتمعات املحلية تعتمد يف
معي�شتها على االنتقال احلر للأ�شخا�ص والب�ضائع .وهذا ال ُبعد العابر للحدود يف
العالقات القبلية واالجتماعية بني جنوب �شرق تون�س وبني غرب ليبيا ،يجعل �أي �إعاقة
تفجرة .وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن املجتمعات
للتجارة عرب احلدود ق�ضية الهبة و ُم ّ
املحلية يف جنوب �شرق تون�س لديها بنية عائلية را�سخة ،وروابط اقت�صادية وثقافية مع
غرب ليبيا .ولذا ،اليجب �أن ن�ستغرب �إذا ما كانت عرقلة هذه التبادالت ،ت�ؤدي يف الغالب
�إىل �إ�شعال االحتجاجات و�أعمال ال�شغب .ويعتقد معظم اجلنوبيني �أن النظام ال�سيا�سي
خا�ضع �إىل �سيطرة نخبة �شمالية �شرقية ه ّمها الرئي�س �إدامة تهمي�شهم و�إق�صاءهم.
فبد ًال من معاجلة ظروف التنمية اجلهوية غري املتكافئةُ ،تعترب احلكومة ُمعرقلة
للم�صدر الوحيد للمداخيل املُتوافرة ل�سكان املناطق احلدودية .ولذا ،اليتمحور العنف
ماين�صب على عدم توافر البديل
حول معار�ضة �سيطرة الدولة على حدودها ،بقدر
ّ
الفعال للتجارة غري النظامية.
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لقد ف�شلت احلكومات املتعاقبة يف حقبة مابعد الثورة يف
حتقيق ولو تطوير ب�سيط يف خدمات البنية التحتية التي ف�شلت احلكومات املتعاقبة يف حقبة مابعد الثورة يف
تفتقد �إليها ب�شدة املناطق اجلنوبية ال�شرقية .ويف ما عدا حتقيق ولو تطوير ب�سيط يف خدمات البنية التحتية
جزيرة جربة ،وهي ج ّنة �سياحية تقع يف الطرف اجلنوبي التي تفتقد �إليها ب�شدة املناطق اجلنوبية ال�شرقية.
من خليج قاب�س ،ف�إن �شطر ًا كبري ًا من هذه املناطق يعاين من
م�ستويات خفي�ضة من التنمية .على �سبيل املثال ،لدى والية تطوان ،التي كانت م�سرح ًا
لالحتجاجات �ضد التهمي�ش� ،أكرب عدد من اخلريجني العاطلني عن العمل يف البالد
( 58يف املئة) 35.وعلى رغم امل�ساحة الكبرية للمنطقة اجلنوبية ال�شرقية ( 25يف املئة
من م�ساحة تون�س) وحقول النفط فيها التي تو ّفر  40يف املئة من الإنتاج التون�سي� ،إال
�أنها تعاين من ُبنى حتتية مادية بائ�سة كالطرقات ،وامل�ست�شفيات ،واملدار�س .ومثل هذه
العجوزات ُت�شل الن�شاط االقت�صادي والقدرة على تقدمي اخلدمات االجتماعية ،حتى يف
الأنحاء التي �شهدت ت�صنيع ًا وا�سعا .ففي والية قاب�س ،التي تقع على طول ال�ساحل اجلنوبي
ال�شرقي وتفاخر بانطوائها على �أ�ضخم املناطق ال�صناعية ،يبلغ معدل البطالة والأمية
م�ستويات �أعلى بكثري من املعدل الوطني .هذه الظروف التي جتعل هذه املنطقة تختنق
ب�أنفا�سها جراء التل ّوث ال�صناعي وظروف العمل غري ال�صحية ونق�ص توافر خدمات
اال�ست�شفاء والرعاية ال�صحية ،متيط اللثام ب�شكل كامل عن مدى التهمي�ش الذي تعاين
منه املجتمعات املحلية هناك 36.وقد �أ�صبح �شعار «ال�شعب يريد بيئة �سليمة» الزم ًا وثابت ًا
يف االحتجاجات على الت ّلوث الذي حتدثه �صناعة الفو�سفات 37،حيث ي�شتكي ال�سكان
38
املحليون من ت�صاعد وتائر العقم ،والإجها�ض ،وال�سرطان ،و�أمرا�ض التنف�س والقلب.
كما �أنهم ينحون بالالئمة على مناجم الفو�سفات وم�صايف البرتول ال�ستنزاف املوارد
39
املائية املحلية ،وتخريب واحات النخيل ال�ساحلية ،و�إحلاق ال�ضرر مبعي�شة املزارعني.
ما ُيثري حفيظة املناطق الفقرية هو �أن احلكومات املتعاقبة بعد الثورة� ،أثبتت �أنها
غري قادرة على ت�صحيح هذه العجوزات 40.وقد كان ُيتوقع من الإ�سالميني ،على وجه
اخل�صو�ص ،الذين عانوا من القمع يف العهد ال�سلطوي ال�سابق� ،أن يقطعوا مع ال�سيا�سات
التي انحازت ل�صالح الأقاليم ال�ساحلية .وبالفعل ،عمد حزب النه�ضة خالل �سنتي حكمه
�إىل زيادة املُخ�ص�صات العامة للمناطق الفقرية بن�سبة  30يف املئة ،بيد �أن الت�أخري
املتوا�صل يف تنفيذ م�شاريع البنى التحتية (بفعل �أ�سباب هيكلية و�سيا�سية يف �آن) ،حرف
خطط احلكومة عن م�سارها .واحل�صيلة �أن الأموال التي �أُنفقت كانت �أقل حتى من
41
م�ستويات ماقبل الثورة.
عالو ًة على ذلك� ،ساهمت النزاعات بني احلكومة املركزية وبني املمثلني املحليني
و�سلطات الواليات يف �إبطاء وترية اال�ستثمارات وتوظيف ر�ؤو�س الأموال .فعلى امل�ستوى
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املركزي� ،أ�سفر فقدان التن�سيق التنظيمي عن التنافر وعدم االت�ساق يف تخطيط وتنفيذ
م�شاريع التنمية يف معظم الأقاليم املُه ّم�شة .كما �أدى عدم التعاون بني وزارة التنمية
اجلهوية والتخطيط وبني وزارات ال�صناعة ،واملالية ،واالقت�صاد ،والعمل ،والزراعة
والبيئة ،والتجهيز� ،إىل �سيا�سات اقت�صادية ُمفككة ،الأمر الذي دفع كل وزارة �إىل ال�سعي
وراء م�صاحلها ال�ض ّيقة و�صون م�ضمارها اخلا�ص .ويف بيئة يغ�شاها الالا�ستقرار ،كان
املحافظون الذين ع ّينتهم حكومة يقودها الإ�سالميون ،يواجهون مقاومة عنيدة وحرون
من النخب املحلية ،والنقابات ،والإدارات اجلهوية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ع ّمقت حقيقة
�أن معظم املحافظني الذين ع ّينهم النه�ضة كانوا يفتقدون �إىل اخلربات االقت�صادية
والإدارية ،م�شاعر التوتر وفقدان الثقة 42.وهذا الأمر �سحب نف�سه �أي�ض ًا على منطقة
التجارة احلرة املوعودة بني بن قردان ور�أ�س جدير ،وعلى قناة نقل الغاز بني قاب�س
43
وليبيا.
تع ّر�ض رئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد منذ تعيينه يف �آب�/أغ�سط�س � 2016إىل
�ضغوط �شديدة لإعادة تن�شيط وت�سريع تنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية املُع ّلقة .واحلال �أن
�إقامة املناطق ال�صناعية والتجارة احلرة يف النواحي احلدودية كان اختبار ًا لنوايا
احلكومة .بيد �أن النوايا احل�سنة وحدها التكفي .وعلى �سبيل املثال ،مل يتم ت�صميم
مناطق التجارة احلرة املُقرتحة على ن�سق املواقع االقت�صادية اخلا�صة املغربية واملدن
ال�صناعية يف طنجة .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن حتويل طنجة م�ؤخر ًا �إىل مركز
ت�صنيع رئي�س ومعرب جتاري ،تط ّلب ا�ستثمارات كثيفة يف املرافىء ،والطرقات ،والنقل
اجلوي ،و�إمدادات املياه� ،إ�ضافة �إىل مروحة وا�سعة �أخرى من الإجراءات الجتذاب
امل�ستثمرين وتدريب العمال يف ال�صناعات الآلية والف�ضائية 44.الف�ضل يف جناح مثل
هذه املبادرات ُينحى �إىل وجود �إرادة �سيا�سية قوية وراءها .وكما مع �أي �شيء �آخر يف
املغرب ،تتح ّرك امل�شاريع التي ي�أمر بها امللك بخطى �أ�سرع� .أما امل�شاريع التي تفتقد
�إىل هذه احلظوة ،فهي تتعثرّ يف جلج البريوقراطية املُرتنحة ،والنزاعات ال�سيا�سية،
والتجاوزات يف التكاليف .ومن الوا�ضح �أنه لي�س ثمة مثيل لهذه الأمور يف نظام
االنتقال الدميقراطي يف تون�س.
الريب �أن ال�شاهد واجه �صعوبات ج ّمة .فمع وجود بنى حتتية بائ�سة ،وتعداد �سكاين
متناق�ص ،وعمال �أقل كفاءة من باقي الأقاليم على طول ال�ساحل ال�شرقي املتو�سطي
لتون�س ،كان بديهي ًا �أن تكون املناطق اجلنوبية �أقل جذب ًا للم�ستثمرين .هذا عالوة
على �أن العقبات البريوقراطية والف�ساد اعرت�ضت طريق ترقية الأعمال .ثم جاءت
التهديدات الأمنية املت�صاعدة لتزيد الطني ب ّلة ،عرب �إثارة خماوف اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة .والواقع �أن هذه التحديات الك�أداء لي�ست ق�صر ًا على احلدود
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اجلنوبية� ،إذ �أن حدود تون�س الغربية مبتلية هي الأخرى مب�شاكل الفقر املُدقع،
والالم�ساواة احلادة ،والبطالة الكا�سحة ،وتفاقم ن�شاطات املتطرفني.
حتى الآن ،ف�شلت حكومة الوحدة الوطنية يف ا�ستنها�ض الإرادة ال�سيا�سية ويف
توفري الأ�صول املالية حلفز التنمية االقت�صادية يف النواحي احلدودية التي تعاين من
التخ ّلف .واملده�ش هنا هو غياب �أي خطط عمل متّ�سقة لتحقيق الإدماج االقت�صادي
واالجتماعي للمجتمعات املحلية احلدودية .مثل هذا ال�شح يف وتائر التقدم االقت�صادي
يخلق مرج ًال م�شتع ًال باحلنق والغ�ضب ،قد يعبرّ عن نف�سه ب�شكل ّ
مطرد يف �شكل
احتجاجات ،وعنف يف ال�شوارع ،وتط ّرف عنيف.

رواق العنف :حدود تون�س الغربية
ت�ؤوي حدود تون�س الغربية بع�ض ًا من املواطنني الأكرث حرمان ًا يف البالد ،حيث ت�ضم
 30يف املئة من جمموع ال�سكان ،و 55يف املئة من الفقراء 45.تق ّدم والية الق�صرين،
التي ُ�س ِّلطت الأ�ضواء الدولية عليها يف العام  2012بعدما حت ّولت مناطقها اجلبلية عند
مالذ للمقاتلني املرتبطني بتنظيم القاعدة ،املثال الأف�ضل عن
احلدود مع اجلزائر �إىل ٍ
ت�أثريات الالم�ساواة احلا ّدة والتفاوت ال�شديد بني املناطق ال�ساحلية الأكرث تطور ًا يف
ال�شمال ال�شرقي وبني املناطق الداخلية والغربية .امل�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية يف
46
الوالية التي ت�ضم ن�صف مليون ن�سمة ،هي الأ�سو�أ يف البالد.
ال�سبب وراء هذا الو�ضع امل�ؤ�سف هو طبيعة التنمية االقت�صادية التي متيل تاريخي ًا
مل�صلحة املناطق ال�ساحلية يف ال�شمال ال�شرقي .ويعزو �س ّكان الق�صرين هذا التفاوت
�إىل �سيا�سة متع ّمدة تنتهجها النخبة ال�سيا�سية واالقت�صادية ملعاقبة املنطقة على
مت ّردها .للق�صرين و�سواها من املناطق الغربية ر�صي ٌد طويل يف معار�ضة ال�سلطات
املركزية بدء ًا من احلقبة اال�ستعمارية .فقد خا�ضت القبائل يف الغرب مقاومة �ضارية
�ضد ال�سيطرة الفرن�سية .وبعد اال�ستقالل� ،أبدت هذه املناطق ا�ستياءها من �سيطرة
النخب يف املناطق ال�ساحلية على �أجهزة الدولة� .إحدى املحطات البارزة يف �سردية
املتعمدين ملناطق الأطراف على �أيدي النخبة ال�ساحلية يف ال�شمال
احلرمان والقمع
َ
عدم الأزهر ال�شرايطي ،ابن ريف قف�صة
ال�شرقي كانت يف العام  ،1963عندما �أُ ِ
يف جنوب غرب تون�س والزعيم الكاريزماتي للتمرد املناه�ض للفرن�سيني ،بتهمة
التخطيط الغتيال بورقيبة.
�أما التون�سيون الذين ال ُيبدون ت�شكيك ًا �شديد ًا بنوايا الدولة ،فيلقون اللوم على
ال�سيا�سات النيوليربالية التي اعتمدها بورقيبة �أو ًال ،ولي�س على �أي انتقام �سيا�سي
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من مناطق الأطراف يف غرب البالد .لقد ت�س ّبب ترويج بورقيبة لل�سياحة والنمو الذي
تقوده ال�صادرات ،باختالالت �شديدة يف التوازن االقت�صادي واجلهوي .فالهدف
الأ�سا�سي من بناء قطاعات البنى التحتية الأ�سا�سية الوطنية ،كان حتفيز النمو
ُخدمت اال�ستثمارات
االقت�صادي يف العا�صمة واملناطق ال�ساحلية يف ال�شرق .وا�ست ِ
الكربى يف البنى التحتية للموا�صالت من �أجل ربط اجلزء ال�شرقي الو�سطي للبالد
باملنطقة املرتوبوليتانية حول تون�س الكربى ،حيث ترت ّكز القطاعات ذات القيمة
امل�ضافة العليا مثل الأقم�شة وال�سياحة 47.ولقد �ساهمت املعاملة التف�ضيلية لهذه
املناطق يف ظهور انق�سامات جهوية حا ّدة� ،إذ �أ�صبح احلزام االقت�صادي ال�ساحلي
�شريان احلياة لالقت�صاد التون�سي ،مع م�ساهمته ب�أكرث من  85يف املئة من �إجمايل
الناجت املحلي يف البالد .هذا ويتمركز  56يف املئة من ال�سكان و 92يف املئة من
امل�صانع ال�صناعية ،على م�سافة �أقل من �ساعة يف ال�سيارة من املدن الكربى الثالث،
48
تون�س و�صفاق�س و�سو�سة.
يف غ�ضون ذلكُ ،ت ِركت املناطق الغربية لتقبع يف ب�ؤر الفقر والتخ ّلف .لذلك لي�س
مفاجئ ًا �أن يكون الغرب ،يف التاريخ احلديث لتون�س ،منبع املقاومة والثورة .فالتزال
الأحداث التي طبعت الهجوم امل�س ّلح الذي �ش ّنه اليو�سفيون التون�سيون (الذين ت�أ ّثروا
ب�صالح بن يو�سف) والليبيون املدعومون من القذايف لزعزعة ا�ستقرار نظام بورقيبة،
حتظى بدعم عدد كبري من الأ�شخا�ص يف املنطقة ،فهم يرون فيها الو�سيلة الوحيدة
ملقاومة الإهمال والتمييز من الدولة 49.منذ ذلك احلني ،جت ّذ َر يف تلك املناطق تقلي ٌد
من اال�ضطرابات االجتماعية واالحتجاجات العنيفة اعتبار ًا من العام  ،1984مع
اندالع �أعمال �شغب دموية ب�سبب لقمة العي�ش والتي بلغت ذروتها يف العام  2008مع
الثورة يف احلو�ض املنجمي يف والية قف�صة 50.ويف خريف � ،2010ش ّكلت واليتا �سيدي
بوزيد والق�صرين املحرومتان منطلق ًا لالنتفا�ضة التي �أ ّدت �إىل انتهاء حقبة بن علي
املمقوتة من التون�سيني .لكن بعد �ستة �أعوام على الثورة ،التزال �أكرثية ال�شباب يف
ّ
املهم�شتني تعاين من الإق�صاء من الوظائف ،وفقدان الت�أمني ال�صحي،
هاتني املنطقتني
وال�ضمان االجتماعي ،واملرافق العامة.
اليزال النموذج االقت�صادي �شديد املركزية نف�سه الذي
اليزال النموذج االقت�صادي �شديد املركزية نف�سه
�سنوات �إبان الثورة،
ت�س ّبب بتهمي�ش التون�سيني و�إ�ضعافهم طوال
ٍ
الذي ت�س ّبب بتهمي�ش التون�سيني و�إ�ضعافهم طوال
قائم ًا حتى الآن .وتثري اجلهود الآيلة �إىل معاجلة �أوجه التفاوت
�سنوات �إبان الثورة ،قائم ًا حتى الآن.
ٍ
بني املناطق ،ال�شكوك ،وحتى العداء ،لدى الأفرقاء امل�ستفيدين
من الو�ضع القائم .التزال النخبة يف املدن وال�ساحل متار�س
قدر ًا كبري ًا وغري متكافئ من الت�أثري يف االقت�صاد وال�سيا�سة التون�س َّيني .وهذا هو ال�سبب
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خلف القيود التي تعرقل تطبيق �إ�صالحات املنظومة الالمركزية املن�صو�ص عليها يف
د�ستور  .2014و ُيه ّدد تعزيز ال�سلطات املحلية واجلهوية خطوط االنق�سام ال�سيا�سية
واالقت�صادية القائمة يف البالد ،لذلك تعمد النخبة ال�سيا�سية �إىل تعطيل هذه العملية
بد ًال من دعمها .على �سبيل املثال ،ت�ضع وزارة الداخلية ،املك ّلفة الإ�شراف على تنظيم
الالمركزية وتطبيقها ،عراقيل �إدارية لإبطاء وترية الإ�صالحات �أو متييعها .والنتيجة هي
�أن قوانني الالمركزية التزال غارقة يف م�ستنقع ال�سجاالت ال�سيا�سية حول �إعادة ر�سم
اخلطوط البلدية واجلهوية ،ونقل الكفاءات �إىل البلديات وجمال�س املناطق وتكليفها بها.
كذلك جرى ت�أجيل االنتخابات البلدية واجلهوية مرات عدة ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية،
لكن حتى كتابة هذه ال�سطور ،املوعد املقرر لإجراء االنتخابات هو  17كانون الأول/
دي�سمرب .2017
�أ ّدت وترية التغيري البطيئة �إىل ا�ستفحال الإحباطات ،مات�س ّبب بدق �إ�سفني �أعمق
بني �س ّكان الأطراف وقادتهم ال�سيا�سيني .وغالب ًا ماين ّدد العاطلون عن العمل ،يف
احتجاجاتهم ،بالطبيعة املركزية للدولة وعدم اال�ستجابة من جانب الإدارة املحلية
واجلهوية .وكانت موجة االحتجاجات التي ع ّمت املناطق الغربية يف مطلع العام 2016
موجهة �ضد ال�سلطات املحلية التي غالب ًا ما ُتظهر ازدراء والمباالة باحتياجات املتظاهرين
َّ
ومطالبهم .كثري ًا مارف�ض ح ّكام الواليات و�سواهم من امل�س�ؤولني املحليني حتى االنخراط
يف حوار مع املتظاهرين .مما ّ
ال�شك فيه �أن غالبية البلديات تفتقر �إىل الإمكانات املا ّدية
�أو �إىل تفوي�ض وا�ضح لتلبية املطالب .كما تنق�صها املوارد الب�شرية امل� َّؤهلة التي ُتعتبرَ
�ضرورية للتخطيط ال�سرتاتيجيات �إمنائية �شاملة وت�صميمها .وتعاين جمال�س التنمية
االقت�صادية املحلية من النق�ص يف �أعداد املوظفني ،والمتتلك موارد كافية كي تتم ّكن
ال�صعيدين
من تطوير �أي خطط عمل فعلية ومتكاملة من �أجل �إ�شراك ال�شباب على
َ
االجتماعي واالقت�صادي.
ال�شح يف الأموال املتوافرة لربامج اخلدمات والرعاية االجتماعية ،تدير ال�سلطات
مع ّ
املحلية حفنة من برامج امل�ساعدات العامة الحتواء اال�ضطرابات االجتماعية يف �أو�ساط
املعدمني الذين ي�شعرون باال�ستياء .خالل عهد بن علي� ،أن�شئت برامج اجتماعية على
غرار �صندوق الت�ضامن الوطني ،و�صندوق العمالة الوطني ،والبنك التون�سي للت�ضامن،
وذلك من �أجل التخفيف من وط�أة الفقر و�أوجه التفاوت بني املناطقُ 51.و ِ�ضع الت� ّصور
اخلا�ص بربنامج ( Les Chantiersبرنامج الأ�شغال العامة) يف عهد بورقيبة ،وجرى
تطويره يف عهد بن علي كم�صدر �أ�سا�سي للتوظيف يف املناطق الأ�شد فقر ًا يف البالد.
وقد �أ ّمن الربنامج وظائف ق�صرية الأمد يف جماالت �صيانة الطرقات ،وتنظيف �شبكات
ال�صرف ال�صحي وتركيبها ،والتخ ّل�ص من املياه الآ�سنة ،واحلفاظ على الرتبة ،والأن�شطة
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احلرجية .بيد �أن ال�سلطات املحلية ا�ستخدمت الأموال لرت�سيخ �شبكات الزبائنية التابعة
لها ،وتعزيز قدرتها على فر�ض �سيطرتها االجتماعية وهيمنتها ال�سيا�سية 52.كانت
للم�س�ؤولني الكبار يف الإدارة املحلية ح�ص�ص �سيا�سية لإعادة توزيع الوظائف على
عائالتهم �أو بيعها �إىل �شبكات زبائنية �أخرى.
ا�ستمرت هذه املنظومة الفئوية والزبائنية يف مرحلة مابعد الثورة .ففي غياب �أي
تفكري ج ّدي يف حدود النموذج االقت�صادي ،جل�أت احلكومات املتعاقبة بعد الثورة
�إىل املقاربات ال�سطحية القدمية نف�سها واحللول امل�س ِّكنة امل�ؤقتة .على �سبيل املثال،
ا�ستخدمت جميع الإدارات التون�سية منظومة ما ُي�سمى  Les Chantiersلبناء �شبكات
الدعم وتهدئة الت�ش ّنجات االجتماعية املت�صاعدة 53.ويو ّلد التالعب امل�ستمر بهذه
امل�صادر لنقل الدخل ،التي ت�ش ّكل �أحيان ًا الو�سيلة الوحيدة ل�شراء ال�سلم االجتماعي،
�أتون غ�ضب مت�أجج ًا يعبرّ عن نف�سه ّ
باطراد يف االحتجاجات وعنف ال�شوارع .وتت�س ّبب
اال�ضطرابات بدورها بعرقلة النمو االقت�صادي الذي ي�ش ّكل حاجة ما�سة ،كما حتول دون
تر�سيخ الإ�صالحات الدميقراطية.
ف�ض ًال عن ذلك ،تفاقمت املحنة االقت�صادية للمناطق الواقعة عند احلدود الغربية،
مع �إحكام عدد من املقاتلني املرتبطني بتنظيم القاعدة قب�ضتهم على املناطق الوعرة
يف جب َلي ال�شعانبي و�سمامة على مقربة من احلدود اجلزائرية .جو ِبهت الهجمات
التي �ش ّنتها كتيبة عقبة بن نافع وتنظيم جند اخلليفة املوايل للدولة الإ�سالمية يف
القريوان يف تون�س ،بتكثيف الهجمات اجلوية على الأرا�ضي اخلا�ضعة �إىل �سيطرة هاتَني
املجموعتني ،ف�ض ًال عن ن�شر املزيد من الأ�سلحة والعنا�صر .وقد كانت لتعزيز املراقبة
على احلدود اجلزائرية تداعيات اجتماعية �سلبية على الأ�شخا�ص الذين تتو ّقف �أرزاقهم
على التجارة غري النظامية عرب احلدود ،يف و�ضع م�شابه �إىل حد كبري ملا يح�صل عند
احلدود الليبية.
ت�ؤدي عرقلة االقت�صاد غري النظامي �إىل تعميق �شعور
ت�ؤدي عرقلة االقت�صاد غري النظامي �إىل تعميق �شعور
ال�شعب بالتهمي�ش االقت�صادي واال�ستبعاد االجتماعي.
ال�شعب بالتهمي�ش االقت�صادي واال�ستبعاد االجتماعي.
ويخ ّلف ذلك �إح�سا�س ًا باملرارة يف �أو�ساط ال�سكان املحليني
الذين يعتقدون �أن التدابري احلكومية الأمنية ُتط ّبق على
ح�ساب معي�شتهم .وقد ا�شتكى كثريون من �أنهم علقوا و�سط �إطالق النار املتبادل بني
قوات الأمن وبني اجلماعات الإرهابية 54.عالو ًة على ذلك ،جعل ت�صاعد ا�ستخدام
�أ�سلحة املدفعية والغارات اجلوية احلياة يف قرى ع ّدة �صعبة� ،إذ �إنها كانت ت�ؤدي
يف بع�ض الأحيان �إىل تدمري املزارع والأرا�ضي الزراعية الأخرى 55.ويف خ�ضم
ذلك ،برزت ردود فعل متنامية يف وجه منوذج مكافحة الإرهاب الذي ي�ضع النمو
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االقت�صادي وخلق فر�ص العمل يف الدرجة الثانية على �سلم الأولويات .فعلى �سبيل
املثال ،غالب ًا ماتزامن االرتفاع يف ح ّدة التناف�س االجتماعي مع ت�شديد تدابري
مكافحة الإرهاب ب�أمر من ال�سب�سي .وقد اكت�سبت اال�ضطرابات العنيفة يف كانون
الثاين/يناير  2016زخم ًا بالتحديد خالل فر�ض حالة الطوارئ يف البالد قبل هذه
اال�ضطرابات ب�شهرين.
نتيج ًة لذلك ،وجدت نف�سها احلكومة واملناطق احلدودية على ال�سواء عالق ًة يف هذه
احللقة املفرغة من العنف .فالإرهاب ي�ضفي �شرعية على ال ُن ُهج املت�شددة امل�ستخدمة يف
مكافحة الإرهاب ،التي غالب ًا مات�ؤدي �آثارها �إىل ت�صاعد وترية التوترات االجتماعية
والعنف ال�سيا�سي .فعلى �سبيل املثال ،يدفع اختناق االقت�صاد غري النظامي الأ�شخا�ص،
الذين الميلكون خيارات عديدة والذين اعتمدوا تاريخي ًا على التهريب كم�صدر قوتهم
اليومي� ،إىل حافة الهاوية .اجلدير ذكره هنا �أن احلوافز ال�ضرورية للخروج من هذا
امل�أزق �شبه معدومة ،ذلك �أن م�ستوى التهديد الإرهابي اليزال مرتفع ًا ،كما �أن الالعبني
ال�سيا�سيني الذين ميلكون القدرة على التع ّهد بتعزيز �أهداف التنمية امل�ستدامة ومعاجلة
الأ�سباب الأ�سا�سية التي تغذي التط ّرف اليتمتّعون بامل�صداقية .ولذا ،تت�أثر منطقة
احلدود الغربية ب�شكل م�ضاعف بازدياد ح ّدة القتال وما يقابله من تدابري �صارمة
ملكافحة الإرهاب .من جهته ،ي�ؤدي الإرهاب �إىل ا�ست�شراء التخ ّلف وعدم امل�ساواة ،يف
حني ُتع ّمق ال ُن ُهج املت�ش ّددة ملكافحة الإرهاب حالة االنق�سام يف املجتمعات وتزيد من
الإحباط املتنامي لل�شباب.
ت�ستغل اجلماعات املتط ّرفة نفور ال�شعب من نظامها ال�سيا�سي لتفكيك �سلطة
احلكومة 56.ويف املناطق احلدودية الفقرية التي تتح ّمل العبء الأكرب من �سيا�سة احلكومة
الأمنية املت�ش ّددة ،يزداد حقد النا�س على ال�شرطة والأجهزة الأمنية 57.ومن الوا�ضح �أن
انعدام الثقة والعداء يعيقان عملية مكافحة الإرهاب ويهيئان �أي�ض ًا بيئة حا�ضنة لتجنيد
املتطرفني .لي�س من امل�ستغرب� ،إذ ًا� ،أن ّ
ين�ضم بع�ض ال�شباب �إىل اجلماعات امل�سلحة
املتح�صنة يف منطقة جبل ال�شعانبي� ،أو املختبئة يف ال�ضواحي الفقرية ملدينة
العنيفة
ّ
الق�صرين مثل حي النور ،م�سقط ر�أ�س �أحد منفذي الهجوم الذي ا�ستهدف املتحف
58
الوطني يف باردو.

التو�صيات
الينفك ا�ستمرار التط ّرف بني ال�شباب ودورة االحتجاجات املتوا�صلة ،يقفان حجر
عرثة يف طريق النهج احلكومي الذي ي�ضع الأمن على ر�أ�س �أولوياته ،ويجعل من ال�ضرورة
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مبكان البحث ب�شكل مع ّمق عن م�صادر التوترات وانعدام الأمن يف املناطق احلدودية.
ولك�سر هذه احللقة املفرغة ،الب ّد من �أن تعرتف احلكومة
البد من �أن تعرتف احلكومة ر�سمي ًا مبا عانته املناطق
ّ
ر�سمي ًا مبا عانته املناطق احلدودية على مدى عقود طويلة من
احلدودية على مدى عقود طويلة من متييز اجتماعي
متييز اجتماعي واقت�صادي وا�ستغالل �سيا�سي .كما يتعينّ على
واقت�صادي وا�ستغالل �سيا�سي.
احلكومة �أي�ض ًا �أن تط ّور مبادرة لإبراز �شخ�صياتها التاريخية
ورموزها واالعرتاف مب�ساهماتها يف تون�س يف كتب التاريخ
املدر�سية والت�شريعات والن�صب التذكارية واملعار�ض 59.وهنا الب ّد من الإ�شارة �إىل �أنه
قد ّمت التالعب بال�سرديات التاريخية التون�سية ،بهدف التقليل من �أهمية دور املناطق
احلدودية يف احلركة الفكرية واملقاومة �ضد اال�ستعمار الفرن�سي .والي�ؤدي ا�ستغالل
التاريخ على هذا النحو و�إعادة �إنتاج نخبة ال�ساحل خلطاب وطني مو�صوم �ضد املناطق
احلدودية التون�سية �سوى �إىل تعميق هذا االنق�سام.
عالو ًة على ذلك ،ينبغي على ال�سلطات التون�سية �أن تنظر يف �إقرار �سيا�سات
متييز �إيجابية تعطي الأولوية لال�ستثمار يف الربامج االجتماعية وال�سيا�سة العامة
يف املناطق احلدودية 60.فالربامج التي ت�ستثمر يف مكامن القوة التناف�سية
للمنطقة ،ميكن �أن يكون لها ت�أثري مبا�شر على �سبل عي�ش املجتمعات املحلية ،ما
ي�ساهم يف الت�ص ّدي لعملية جتنيد املتطرفني .ويتط ّلب و�ضع مثل هذا الربنامج
تطوير خطة زراعية �شاملة ت�سعى �إىل التحديث التكنولوجي للقطاع من خالل
�آليات مالية مبتكرة ت ّوجه املوارد نحو التعليم والتدريب املهنيني و�إ�صالح الأرا�ضي.
و ُيعترب حت�سني �إدارة املوارد الطبيعية وا�ستثمار جزء الب�أ�س به من الأرباح املت�أتية
من املوارد املحلية يف م�شاريع حملية ،عاملني �أ�سا�سيني �أي�ض ًا يف تلبية احتياجات
ومطالب ال�شعب.
حللفاء تون�س دو ٌر يف م�ساعدتها على حتقيق التوازن بني الأمن واحلرية والتنمية.
وينبغي على الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ودول وجهات مانحة �أخرى �أن جتعل
امل�ساعدات الأجنبية م�شروطة بتطبيق �إ�صالحات ترمي �إىل مكافحة الف�ساد وتعزيز
ال�شفافية .كما ينبغي �أن ت�صب م�ساعداتها ومواردها يف �صالح فئات �شعبية �أو�سع ،و�أن
ت�ؤ ّدي �إىل حت�سني الو�ضع االجتماعي املرت ّدي يف مناطق تون�س احلدودية .ف�إذا مل ُيربمج
تقدمي امل�ساعدات ب�شكل جيد ،لن يبقى لدى التحالف احلاكم دافع قوي لتب ّني �إ�صالحات
من �ش�أنها �إر�ساء حكم القانون وحماية احلريات املدنية 61.وقد و ّثقت جمعيات حقوق
الإن�سان ارتفاع ًا مق ِلق ًا يف مع ّدل االنتهاكات احلا�صلة ،مثل امل�ضايقات التي تع ّر�ضت
�إليها عائالت الأ�شخا�ص املُ�شتبه مب�شاركتهم يف تنفيذ عمليات �إرهابية ،وجلوء ال�شرطة
تع�سفية على حركة
�إىل القوة املفرطة خالل اقتحام املنازل وتفتي�شها ،وفر�ض قيود ّ
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الأفراد داخل تون�س.
لت�صويب املقاربة الأمنية املت�شددة التي تفاقم التهديدات الأمنية يف تون�س ،بدل
ب�شكل
تخفيفها ،على الواليات املتحدة وحلفائها دفع احلكومة التون�سية �إىل االلتزام ٍ
ج ّدي يف �إ�صالح جهاز الأمن الداخلي ونظام العدالة اجلنائية ،وحت�سني احلوكمة
ومتكني عمل الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد وهيئة احلقيقة والكرامة .فمن �ش�أن احل ّد
من الف�ساد ،و�إعادة �إر�ساء العدالة ،وكبح جماح االنتهاكات التي ترتكبها ال�شرطة
�أن تخ ّفف كلها من وط�أة ال�ضغوط االجتماعية التي تعاين منها املناطق احلدودية.
كذلك ،ينبغي على املجتمع الدويل م�ساعدة احلكومة على �إعداد ومتويل برامج لإعادة
ت�أهيل و�إدماج املقاتلني التون�سيني العائدين �إىل البالد ،على �أن ت�ستند هذه الربامج
�إىل ال�سياق االجتماعي والثقايف الذي �أ�شرع الأبواب على م�صراعيها �أمام التط ّرف
العنفي ودفع الأفراد �إىل االلتحاق بالتنظيمات الإرهابية� .ست�ش ّكل هذه اخلطوة� ،إذا
ما ترافقت مع جهود �أكرث فاعلية ترمي �إىل ت�ضييق الفجوة االجتماعية-االقت�صادية
بني املناطق ال�ساحلية واملناطق الريفية ،احلل الأمثل لتحقيق اال�ستقرار الدائم
وامل�ستدام يف تون�س.

خامتة
�إن التهديدات الأمنية املُحدقة مبناطق تون�س احلدودية حقيقية وتق ّر بها احلكومة
التون�سية .لكن للأ�سف ،افتقرت ا�ستجابة احلكومات املتعاقبة يف مرحلة مابعد
والتب�صر� ،إذ ف�شلت يف معاجلة جذور الأ�سباب الكامنة وراء
الثورة �إىل احلكمة
ّ
هذه التهديدات ،والتي تُعترب �سيا�سية واجتماعية-اقت�صادية يف جوهرها .و�إذ تبالغ
احلكومة التون�سية يف ر ّد فعلها على التهديدات الأمنية من خالل اتّخاذ تدابري
مت�ش ّددة ،فهي تقرتف خط�أ يتمثل يف �إرجاء البدء بتحقيق النمو االقت�صادي وخلق
فر�ص العمل ،مايفاقم تهمي�ش �شباب املناطق الريفية.
ال�شك يف �أن احلرب على الإرهاب ت�ستوجب تعديل التوازن القائم بني احلريات التي
نا�ضل ال�شعب التون�سي لنيلها من جهة ،وبني الظروف التي ميليها الو�ضع الأمني ال�سائد
يف البالد من جهة �أخرى .تواجه تون�س حت ّدي ًا مع ّقد ًا يتج ّلى يف كيفية التعامل مع عودة
مئات الأ�شخا�ص الذين غادروا البالد للم�شاركة يف حروب العراق وليبيا و�سورية ،يف
ظل التخ ّوف من �أن يزعزعوا ا�ستقرار البالد من خالل تعزيز ال�شبكات املتطرفة حمل ّي ًا،
�أو �أن تن ّفذ «الذئاب املنفردة» عمليات �إرهابية .يرى بع�ض التون�سيني �أن هذا االحتمال
يعيد �إىل الأذهان �شبح التم ّرد امل�س ّلح �ضد احلكومة اجلزائرية الذي دام عقد ًا كام ًال يف

27

28

املسار اجلغرافي للنزاع والتطرُّف في تونس

الت�سعينيات� ،إذ �أ�سهمت عودة قدامى املحاربني اجلزائريني من احلرب التي �شهدتها
�أفغان�ستان يف الثمانينيات ،يف �إذكاء جذوة العنف 63.نظر ًا �إىل هذه املخاوف ،انتهجت
احلكومة و�أجهزتها الأمنية مروحة من املقاربات املت�ش ّددة والقا�سية ،ت�ض ّمنت �سنّ
�سيا�سات جترميية ووو�ضع الأ�شخا�ص امل�شتبه ب�ضلوعهم يف التنظيمات الإرهابية حتت
جمهر املراقبة املك ّثفة.
قد يكون من املفيد اتّخاذ تدابري �أمنية م�ش ّددة� ،شرط �أال ي�ؤدي ذلك �إىل حدوث
انتهاكات �سافرة حلقوق الإن�سان .فال�شرطة توا�صل
م�شددة� ،شرط
قد يكون من املفيد اتّخاذ تدابري �أمنية ّ
معامالتها امل�سيئة وممار�سة التعذيب بحق ال�شباب –
�أال ي�ؤدي ذلك �إىل حدوث انتهاكات �سافرة حلقوق
وهما �سمتان �أ�سا�سيتان من نظام بن علي - 64مايزرع يف
الإن�سان.
نفو�سهم �شعور ًا عميق ًا بالذل واملرارة جتاه الدولة و�سلطتها.
كذلك تُعترب تكتيكات ال�شرطة هذه الأداة الأ�سا�سية التي
تدفع ال�شباب لاللتحاق بالتنظيمات اجلهادية .لذا ،ولكي تنجح ال�سلطات التون�سية
يف وقف التهديد الذي يطرحه الت�ش ّدد العنيف 65،الب ّد من بلورة ا�سرتاتيجيات
�شاملة ترمي �إىل حت�سني القدرات اال�ستخباراتية وجهود مكافحة الإرهاب ،ومعاجلة
الظروف التي �أ�شعلت جذوة التطرف .ففي ظل غياب هذه الإجراءات ،لن ت�ؤول
جهود احلكومة يف ن�شر اجلي�ش على احلدود� ،أو حملتها ل�ضبط حركة التجارة
عرب احلدود� ،إال �إىل مفاقمة حالة االنفالت الأمني التي تغرق يف جلجها املناطق
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