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نبذة عن الكاتبني
جورج فهمي باحثٌ يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط حائز على منحة العريان ،ترت ّكز �أبحاثه
على القوى الدينية يف مرحلة االنتقال الدميقراطي ،والتفاعل بني الدين والدولة ،والأقليات
الدينية ،واملواطنة.
حمزة امل�ؤ ّدب باحثٌ غري مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،ترت ّكز �أبحاثه على
االقت�صاد ال�سيا�سي ،واحلوكمة ،والعدالة االجتماعية يف تون�س ،وانعدام الأمن على احلدود يف
�شمال �أفريقيا.



ّ
ملخ�ص
بينما ُت َع ّد تون�س البلد العربي الوحيد الذي مي ّر يف عملية انتقال دميقراطي ناجحة حتى العام
� ،2015إال �أنها �شهدت �أي�ض ًا حركة �سلفية جهادية متنامية منذ �سقوط الرئي�س ال�سابق زين
العابدين بن علي يف كانون الثاين/يناير  .2011فتح احتكار بن علي للمجال الديني و�إهماله
الباب �أمام التط ّرف .و�أدت هذه العوامل� ،إ�ضاف ًة �إىل خيبة �أمل
للق�ضايا االجتماعية-االقت�صادية َ
ال�شباب و�سوء التعامل مع التيارات ال�سلفية بعد الثورة� ،إىل ت�صعيد العنف يف تون�س وت�صدير
اجلهاديني �إىل �سورية والعراق وليبيا.

جذور ال�سلفية اجلهادية
*

*

*

*

منعت �سيطرة بن علي املُحكمة على املجال الديني ظهور قوى دينية فاعلة بعد الثورة.
و�أ ّدى �سقوط النظام �إىل خلق فراغ �سمح للمجموعات الراديكالية بن�شر �أفكارها
وجتنيد �أع�ضاء جدد يف �صفوف ال�شباب املحرومني.
ر ّكزت النه�ضة ،وهي حركة �إ�سالمية بارزة وحزب �سيا�سي ،على عملية كتابة الد�ستور
وال�صراعات ال�سيا�سية ،من دون �أن تقيم توازن ًا �سليم ًا بني املجالني ال�سيا�سي
والديني.
ب�شكل براغماتي لتوطيد مركزها ال�سيا�سي ،لكن ف�شلها يف القطع
ت�ص ّرفت النه�ضة ٍ
مع النظام ال�سيا�سي ال�سابق �أتاح جما ًال �أو�سع للتح ّدي االجتماعي وال�سيا�سي من
جانب ال�سلفية اجلهادية.
تفا ُقم الو�ضع االجتماعي-ال�سيا�سي يف تون�س منذ الثورة� ،أ ّدى �إىل خيبة �أمل يف
�صفوف الطبقتني الدنيا والو�سطى ،وخا�صة ال�شباب.

تو�صيات �إىل احلكومة والنه�ضة

معاجلة املظامل االجتماعية-االقت�صادية .ال�شباب التون�سيون منجذبون �إىل ال�سلفية اجلهادية
ب�سبب ا�ستمرار الركود وغياب الآفاق و�شعورهم بخيبة الأمل .لذا ينبغي �إعطاء الأولوية لتعزيز
الإدماج والرتقي االجتماع َّيني ومواجهة الإحباط يف �صفوف ال�شباب.
توطيد الإدماج ال�سيا�سي للحركة ال�سلفية .ينبغي ال�سماح للأفراد الراغبني يف العمل �ضمن
الأطر ال�سيا�س ّية ّ
املنظمة واملجتمع املدين القيام بذلك بحرية يف ظل احرتام القوانني.
حتقيق التوازن يف �سيطرة الدولة على املجال الديني .يتعينّ على الدولة ال�سماح للقوى الدينية





التطرف في تونس
سوق اجلهاد:
ّ

ال�سلمية بالتعبري عن نف�سها ،وت�شجيع الأئمة الر�سميني على التناف�س مع الدعاة ال�سلفيني لإن�شاء
�سوق �أكرث تنوع ًا للأفكار الدينية.
الف�صل بني الأن�شطة الدينية وال�سيا�سية� .سيتيح وجود هيكلني تنظيميني خمتلفني داخل
النه�ضة �إمكانية عمل احلزب ال�سيا�سي من دون ّ
تدخل احلركة الدينية ،و�أي�ض ًا عمل احلركة
الدينية من دون ا�ستغاللها من جانب احلزب للح�صول على مكا�سب �سيا�سية.
ائتالفات مواجهة التط ّرف .ينبغي على اجلهات الدينية والعلمانية التن�سيق مع بع�ضها
البع�ض ل�صياغة وتنفيذ �سيا�سات ترمي �إىل مواجهة التط ّرف ،وفك ارتباط و�إعادة �إدماج �أع�ضاء
اجلماعات املتط ّرفة يف املجتمع.

مقدمة
ّ
بينما ُت َع ّد تون�س البلد العربي الوحيد الذي مي ّر يف عملية انتقال دميقراطي ناجحة حتى العام
� ،2015إال �أنها �شهدت �أي�ض ًا حركة �سلفية جهادية متنامية منذ �سقوط الرئي�س ال�سابق زين
العابدين بن علي يف كانون الثاين/يناير  .2011وتدعو احلركة ال�سلفية اجلهادية �إىل �إقامة
دولة �إ�سالمية ،وترف�ض االعرتاف ب�شرعية م� ّؤ�س�سات الدولة احلديثة .وت�صاع ُد التهديد الذي
ت�ش ّكله احلركة من �ش�أنه �أن يزعزع عملية االنتقال الدميقراطي ّ
اله�شة يف البالد.
ا�ستقطب هجومان حدثا يف الآونة الأخرية اهتمام ًا عاملي ًا� ،أحدهما على �شاطئ يف �سو�سة يف
حزيران/يونيو  2015والآخر على متحف باردو الوطني يف �آذار/مار�س  ،2015غري �أن هذين
الهجومني ،اللذين خ ّلفا  38و 22قتي ًال على التوايل ،مي ّثالن ت�صعيد ًا �أكرب كان يرتاكم منذ
العام  ،2012وهو العام الذي �شهد �أول هجوم �إرهابي �ض ّد قوات احلر�س الوطني على احلدود
التون�سية-اجلزائرية.
وفق ًا لبالل ال�شوا�شي ،ال�سلفي اجلهادي البارز الذي ينتمي �إىل جماعة �أن�صار ال�شريعة ،وهي
جماعة �سلفية جهادية ت� ّأ�س�ست يف ني�سان�/أبريل  ،2011ف�إن يف تون�س �أكرث من � 50ألف ًا من
ال�سلفيني اجلهاديني 1.يف متوز/يوليو � ،2015أعلن مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان التابع
للأمم املتحدة �أن �أكرث من  5500تون�سي يقاتلون �ضمن اجلماعات اجلهادية يف �سورية والعراق
وليبيا واليمن ومايل 2.ويتولىّ اجلهاديون التون�سيون �أدوار ًا قيادية يف احلركات اجلهادية
يف �سورية والعراق .وبعد هجوم �سو�سة� ،أعلن رئي�س الوزراء التون�سي �أنه مت منع � 15ألف ًا من
التون�سيني من ال�سفر لالن�ضمام �إىل اجلماعات اجلهادية.
ملاذا تنت�شر ال�سلفية اجلهادية جنب ًا �إىل جنب مع عملية التح ّول الدميقراطي التي كان من
املتوقع �أن جتعل هذه الأفكار املتط ّرفة �أقل �شعبية؟ ففي �إطار هذا التح ّول ،متكنت الأحزاب
الإ�سالمية من �أن تعمل بحرية و�أن حتكم .وهذا هو حال حزب النه�ضة الإ�سالمي ،الذي فاز
قدت بعد انتفا�ضة تون�س (يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)2011م�ش ّك ًال ثاين
يف �أول انتخابات ُع َ
�أقوى كتلة يف الربملان احلايل ،وحزب جبهة الإ�صالح ال�سلفي،
الذي �شارك يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف ت�شرين متكّنت ال�سلفية اجلهادية من االنت�شار ب�سهولة �أكرث
الأول�/أكتوبر  .2014ومع ذلك ،فقد مت ّكنت ال�سلفية اجلهادية يف تون�س بعد �سقوط نظام بن علي ب�سبب �ضعف
من االنت�شار ب�سهولة �أكرث يف تون�س بعد �سقوط نظام بن املجال الديني وعدم االهتمام بالق�ضايا االجتماعية
علي ب�سبب �ضعف املجال الديني وعدم االهتمام بالق�ضايا واالقت�صادية.
االجتماعية واالقت�صادية.
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التطرف في تونس
سوق اجلهاد:
ّ

يكمن ال�سبب وراء هذا التط ّور يف القواعد التي كانت حتكم املجاالت ال�سيا�سية والدينية يف
ظل حكم بن علي على مدى ال�سنوات الثالث والع�شرين التي �أم�ضاها يف من�صبه ،والتي �أ ّثرت يف
فرتة مابعد الثورة .خالل �سنوات مابعد الثورة� ،أ ّدى منح الأولوية للم�سائل ال�سيا�سية والد�ستورية
تتم �إىل ح ّد كبري
�إىل �إهمال ال�شروخ االجتماعية واالقت�صادية املوروثة من عهد بن علي ،ومل ّ
تلبية تو ّقعات الطبقتَني الدنيا والو�سطى 3.وهذا غ ّذى م�شاعر اال�ستياء يف �أو�ساط ال�شباب
و�شجع على التط ّرف .كما �أن تهمي�ش بن علي للتعليم الديني وفر�ض �ضوابط �أمنية م�ش ّددة على
ّ
امل�ساجد ،خلق فراغ ًا يف املجال الديني �سمح للفاعلني الدين ّيني املت�ش ّددين بالظهور بعد �سقوط
النظام لتجنيد �أع�ضاء جدد يف �صفوف ال�شباب .ولذا ت�شهد تون�س الآن الآثار الطويلة الأجل
لأوجه الق�صور تلك.
ولكي تتغ ّلب على منو التط ّرف واجلماعات املتط ّرفة ،حتتاج تون�س �إىل معاجلة املطالب
ال�سيا�سية لل�شباب وتنويع املجال الديني .وعليه �ستكون معاجلة املظامل االجتماعية واالقت�صادية
بهدف تو�سيع دائرة الإدماج وامل�شاركة يف الرت ّقي االجتماعي واجتثاث الإحباط يف �صفوف جيل
ال�شباب حا�سمة .كما �أن �إ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي على احلركة ال�سلفية من خالل ال�سماح ملن
يرغبون يف العمل يف �إطار ال�سيا�سة الر�سمية واملجتمع املدين ب�أن يعملوا بحرية ،طاملا �أنهم
يحرتمون القانون� ،ستكون �ضرورية �أي�ض ًا .ويجب على الدولة �أي�ض ًا �أن تخ ّفف من �سيطرتها
على املجال الديني وتعزّز القدرة التناف�سية للجهات الدينية الر�سمية لل�سماح بظهور تن ّوع يف
الأفكار الدينية .و�أخري ًا ،حتتاج النه�ضة ،يف �إطار دورها ك�أقوى حركة دينية يف تون�س� ،إىل
�إيجاد التوازن ال�صحيح بني الأن�شطة الدينية وال�سيا�سية لأن وجودها يف �سوق الأفكار الدينية
�سي�ساعد على احل ّد من ت�أثري اجلماعات املت�ش ّددة.

جذور ال�سلفية اجلهادية
يتط ّلب فهم تط ّور فكر ال�سلفية اجلهادية يف تون�س �أو ًال نظرة ثاقبة ملعرفة كيف وملاذا ه ّم�شت
احلكومة الدين منذ اال�ستقالل .فقد حاول �أول رئي�س لتون�س يف مرحلة مابعد اال�ستعمار،
احلبيب بورقيبة (حكم تون�س بني � ،)1987-1957إخ�ضاع الدين �إىل ال�سيطرة الكاملة للدولة.
ا�ستهدف بورقيبة م�ؤ�س�سة الزيتونة� ،أقدم مركز عربي و�إ�سالمي �س ّني للتعليم الديني ،والتي
ت� ّأ�س�ست يف العام  737م� ،إذ �أغلق التعليم الديني الزيتوين ،وا�ستبدله بكلية ال�شريعة و�أ�صول
الدين التي �صارت �إحدى مك ّونات اجلامعة التون�سية .وخالف ًا ملا حدث يف م�صر ،حيث عمد
النظام يف ظل حكم جمال عبد النا�صر يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي و�أنور ال�سادات
يف ال�سبعينيات� ،إىل تو�سيع امل� ّؤ�س�سات الدينية بهدف ا�ستخدامها لدعم �سيا�ساته ،منع بورقيبة
جامعة الزيتونة من لعب �أي دور عام ،حتى خلدمة النظام ال�سلطوي .كما قام بت�أميم الأوقاف

جورج فهمي وحمزة املؤ ّدب

و�ألغى املحاكم الدينية.
ال�سابق زين العابدين بن علي �إىل
بعد انقالبه ال�سلمي يف العام � ،1987سعى الرئي�س ّ
ا�ستخدام الدين لتعزيز �شرعيته .و�ش ّدد على �أهمية الهوية
ال�سابق زين العابدين بن علي �إىل
والقيم الإ�سالمية .كانت حمطة الإذاعة الوطنية تبث الأذان �سعى الرئي�س ّ
و�شدد على �أهمية
ا�ستخدام الدين لتعزيز �شرعيتهّ .
ب�صورة يومية ،كما متت �إعادة الزيتونة �إىل و�ضعها ال�سابق
الهوية والقيم الإ�سالمية.
كجامعة .وقد عفا زين العابدين بن علي عن زعيم حركة
النه�ضة الإ�سالمية ،را�شد الغنو�شي ،ووعد بال�سماح للحركة
بالعمل بحرية .وكانت حركة النه�ضة (كانت ت�سمى يف البداية حركة االجتاه الإ�سالمي) قد
ت� ّأ�س�ست يف العام  1981على يد جمموعة من املفكرين الإ�سالميني الذين ا�ستلهموا �أفكار
جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر .وقد دعا ه�ؤالء �إىل �أن تكون هناك هوية �إ�سالمية للدولة
وجمتمع تون�سي �إ�سالمي.
مت �إيقاف التقدم يف جمال تخفيف القيود على الأن�شطة الدينية ،بعد �أن عقد بن علي انتخابات
تناف�سية نوع ًا ما يف العام  ،1989حني دفعه الأداء االنتخابي القوي ن�سبي ًا للحركة الإ�سالمية �إىل
ت�ضييق اخلناق على الفاعلني الدين ّيني .مت �سجن �آالف الأ�شخا�ص و�أُرغم الكثريون على الذهاب
�إىل املنفى ،وانتقلت قيادة حركة النه�ضة �إىل �أوروبا .ومن ّثم عزّز بن علي ال�سيطرة الأمنية
للدولة على امل�ساجد وفر�ض قيود ًا قانونية على احلجاب واللبا�س الإ�سالمي .وقد اعترب �أي تعبري
�سيا�سي� ،أو حتى �أي تعبري علني ،عن التد ّين تهديد ًا .وو�صف �أحد قادة النه�ضة ذلك بالقول« :مل
4
تكن تلك جم ّرد حرب �ضد الإ�سالميني وح�سب ،بل �ض ّد �أي �شكل علني للتد ّين».
بعد �أن جل�أت حركة النه�ضة �إىل العمل ال�س ّري يف �أعقاب حملة زين العابدين بن علي ،بد�أت
احلركة ال�سلفية يف ال�صعود .وت�شري ال�سلفية �إىل قراءة دينية حرفية للن�صو�ص الإ�سالمية ت ّدعي
�أنها تتبع نهج ال�سلف ال�صالح .وغالب ًا مات�ص َّنف ال�سلفية �إىل فئتني :ال�سلفية العلمية وال�سلفية
اجلهادية .الأوىل غري �سيا�سية ب�صورة عامة ،وترف�ض اخلروج على احلكام ال�سيا�سيني طاملا
�أنهم المينعون ممار�سة ال�شعائر الإ�سالمية ،يف حني ت�ؤمن الأخرية بالعمل امل�سلح لإقامة دولة
�إ�سالمية .منت ال�سلفية العلمية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي من خالل االجتماعات اخلا�صة
والكتب واملواد ال�سمعية-الب�صرية ،والقنوات التلفزيونية الف�ضائية الدينية التي جذبت
الكثري من التون�سيني ال�ساعني �إىل احل�صول على املعرفة الدينية .ت�سامح النظام ن�سبي ًا مع
هذه الأن�شطة غري ال�سيا�سية .كان بن علي يعتقد �أن ال�سلفية ميكنها تقدمي بديل غري �سيا�سي
للم�شروع ال�سيا�سي حلركة النه�ضة .ومع ذلك ،فقد ظهرت �أي�ض ًا ال�سلفية اجلهادية ،جنب ًا �إىل
جنب مع هذه الن�سخة غري ال�سيا�سية من ال�سلفية ،مدفوعة جزئي ًا بالغزو الأمريكي لأفغان�ستان
يف العام  ،2001والعراق يف العام  ،2003مادفع الكثري من التون�سيني �إىل االن�ضمام للقتال �ض ّد
ما اعتربوه حرب ًا على الإ�سالم.

11

12

التطرف في تونس
سوق اجلهاد:
ّ

ميكن ربط منو احلركة ال�سلفية اجلهادية بالعديد من العوامل� ،إ�ضاف ًة �إىل تهمي�ش اجلهات
الدينية الأخرى و�صعود الإيديولوجيا اجلهادية يف جميع �أنحاء العامل .ا�ستفاد ال�سلفيون
اجلهاديون من الفراغ الأمنيالذي �شهدته البالد يف �أعقاب �سقوط نظام بن علي .وقد م ّكنتهم
الأن�شطة الدعوية واخلريية من تو�سيع نفوذهم يف املجال العام وجتنيد املت�ش ّددين يف �ضواحي
تون�س العا�صمة واملناطق الداخلية ،خا�صة �سيدي بوزيد وجندوبة والقريوان والق�صرين .قدموا
امل�ساعدات �إىل املحتاجني ،مثل الالجئني الفا ّرين من النزاع يف ليبيا املجاورة يف العام 2011
ومواطني مدينة جندوبة الذين ت�ض ّرروا من الفي�ضانات الغزيرة يف العام  .2012كما ا�ستفادت
اجلماعات ال�سلفية من تخفيف القب�ضة الأمنية يف املناطق الفقرية ،من خالل امل�شاركة يف
االقت�صا�ص من املجرمني والو�ساطة االجتماعية وح ّل النزاعات .وجنحوا يف �إقامة عالقات مع
�شبكات التهريب يف املناطق احلدودية املحرومة 5.عالو ًة على ذلك ،توا�صلوا مع و�سائل الإعالم
للدفاع عن �أفكارهم.
�أ ّدى املوقف ال�سلبي حلكومة الرتويكا بعد الثورة ،وهي ائتالف بقيادة النه�ضة ،جتاه ال�سلفية
اجلهادية �إىل خلق مناخ مت�ساهل مع هذه احلركة .وعلى الرغم من اتهام العلمانيني حلركة
النه�ضة بالتواط�ؤ الوا�ضح مع ال�سلفيني اجلهاديني ،ميكن فهم موقف النه�ضة بعد انتخابات
ت�شرين الأول�/أكتوبر  2011يف �إطار ماو�صفته نادية املرزوقي ب�أنه ا�سرتاتيجية جت ّنب املخاطر
أ�سا�سي املتم ِّثل يف �أن ت�صبح حزب ًا �سيا�سي ًا طبيعي ًا ومقبو ًال من خمتلف القوى
املالزمة لهدفها ال ّ
ال�ساحة التون�س ّية ،بعد ا�ستبعادها لعقود 6.وقد ا�ستلزم ذلك جت ّنب خلق
ال�سيا�س ّية املوجودة على ّ
�أعداء بني خ�صومها العلمانيني �أو مناف�سيها ال�سلفيني.

ال�سلفية اجلهادية والعنف :القيم مقابل ال�سلوك

لفهم ال�سلفية اجلهادية ،من املهم �أن نفهم عالقتها بالعنف .ذلك �أن التط ّرف �إيديولوجيا
تتح ّدى �شرعية املعايري وال�سيا�سات الثابتة .فالتط ّرف اليرتبط بدين �أو عقيدة �سيا�سية مع ّينة،
وهو يف ح ّد ذاته الي�ؤ ّدي �إىل العنف .وبالتايل ،عند مناق�شة التط ّرف ،ث ّمة حاجة �إىل التمييز
بني م�ستوى القيم وم�ستوى ال�سلوك .فامتالك �آراء متط ّرفة �أو راديكال ّية الي�ؤ ّدي بال�ضرورة �إىل
�سلوك عنيف .وبالتايل ،ف�إنه يف الوقت الذي ُت َع ّد ال�سلفية اجلهادية �إيديولوجيا متط ّرفة ترف�ض
االن�صياع �إىل �شرعية امل� ّؤ�س�سات ال�سيا�سية ،وتدعو �إىل حكم الإ�سالم ،وتقبل مببد�أ العمل امل�سلح
لتحقيق �أهدافها ،فلي�س كل ال�سلفيني اجلهاديني عنيفني يف الواقع.
بيد �أن الكثري من ال�سلفيني اجلهاديني ي�ؤمنون ب�أن العنف هو ال�سبيل الوحيد لتح ّدي الدولة.
وقد مت حتويل هذا االعتقاد �إىل ممار�سة خالل حكم بن علي ،داخل وخارج تون�س على ح ّد
�سواء .ففي �أعقاب هجمات � 11أيلول�/سبتمرب  2001واحلرب الالحقة على الإرهاب ،ان�ضم
ال�شباب التون�سيون �إىل اجلماعات ال�سلفية اجلهادية يف اخلارج ،يف العراق ويف �أفغان�ستان
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واليمن وال�صومال �أي�ض ًا .ويف العام  ،2002هاجم اجلهاديون ال�سلفيون كني�س ًا يهودي ًا يف جزيرة
جربة التون�سية .وقد ج ّر هذا الهجوم النظام �إىل حرب �شاملة �ضد ال�سلفية اجلهادية ،و�أ ّدى �إىل
�سنّ قانون مكافحة الإرهاب يف العام  2003واعتقال حواىل �ألفي �شخ�ص يف وقت الحق .وكان
 300على الأق ّل من الذين مت �سجنهم يف �إطار قانون مكافحة الإرهاب قبل ثورة العام 2011
7
يقاتلون خارج تون�س.
بعد ثورة كانون الثاين/يناير  ،2011ومع نهاية نظام بن علي الذي كان معادي ًا لل�سلفية
اجلهادية ،رف�ض معظم ال�سلفيني اجلهاديني ا�ستخدام العنف يف تون�س ،معتربين �أن تون�س
�أر�ض للدعوة ال للقتال .وبينما اليزالون يرف�ضون االعرتاف مب� ّؤ�س�سات الدولة ،ف�إن عدد ًا كبري ًا
من ال�سلفيني اجلهاديني اليعتقدون ب�ضرورة مواجهتها ،على الأق ّل لي�س يف هذه املرحلة.
على الرغم من �أنه الميكن املجادلة يف منوها كحركة ،قد يكون من ال�صعب حتليل ال�سلفية
اجلهادية يف تون�س لأنها التت�ألف من كيان واحد ،بل من جماعات خمتلفة تفتقر �إىل وجود بنية
هرمية وا�ضحة .وبينما ت�شرتك تلك اجلماعات يف الأفكار نف�سها ،وغالب ًا ماتتحرك من �أجل
الق�ضايا نف�سها� ،إال �أنها غري َّ
منظمة �ضمن �إطار تنظيمي حم َّدد .البل يجادل بع�ضها ب�أن �أي
�شكل تنظيمي ،يتعار�ض مع القيم الإ�سالمية .ولذلك من املهم �أن ن�أخذ يف االعتبار �أن اجلماعات
املرتبطة بال�سلفية اجلهادية ،مثل �أن�صار ال�شريعة ،هي كيانات فريدة من نوعها ولي�ست مم ّثلة
للكل بال�ضرورة.

جماعة �أن�صار ال�شريعة ال�سلفية اجلهادية
ت� ّأ�س�ست جماعة �أن�صار ال�شريعة يف ني�سان�/أبريل  2011كجماعة �ضمن الإيديولوجيا ال�سلفية
اجلهادية ،غري �أنها كانت تر ّكز ب�صورة خا�صة على التطبيق ال�صارم لل�شريعة الإ�سالمية .وعلى
الرغم من �أنها تعترب يف كثري من الأحيان اجلماعة الأكرث تنظيم ًا داخل تيار ال�سلفية اجلهادية
ويتزعمها م� ّؤ�س�سها �سيف اهلل بن ح�سني ،املعروف
التون�سي ،ف�إنها مع ذلك ذات بنية ف�ضفا�ضةّ ،
با�سم �أبو عيا�ض.
حركة «�أن�صار ال�شريعة» هي جمموع ثالثة �أجيال من اجلهاديني التون�سيني من ذوي اخللفيات
واخلربات املختلفة :جيل من اجلهاديني الذين ان�ضموا �إىل تنظيم القاعدة يف �أفغان�ستان �أو
وحكم عليهم بال�سجن يف
يف �أوروبا يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،والذين كان قد مت ت�سليمهم ُ
تون�س؛ وجيل من التون�سيني ال�شباب الذين ي�شتبه يف ان�ضمامهم �إىل اجلهاد العراقي بعد الغزو
الأمريكي يف العام  ،2003والذين غالب ًا ماوجدوا �أنف�سهم م�سجونني مع ًا خالل العقد املا�ضي،
وا�ستفادوا من �سجنهم لتنظيم احلركة ال�سلفية اجلهادية والتي �سيطلق عليها يف مابعد «�أن�صار
ال�شريعة»؛ وجيل �أ�صغر �س ّن ًا من ال�شباب الذين ان�ضموا �إىل احلركة بعد انتفا�ضة العام ،2011
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وهو جيل م ّر بتجربة ت�س ُّي�س �سريعة بفعل حت ُّرر املجال العام الذي تال �سقوط نظام زين العابدين
بن علي ،و�أ�صبحت حركة �أن�صار ال�شريعة را�سخة متام ًا ،على الرغم من كونها نوع ًا من التعبري
عن العمل االجتماعي والفكر اجلهادي �أكرث منها جماعة ح�سنة التنظيم.
وبينما كان بع�ض ال�سلفيني اجلهاديني الذين � ّأ�س�سوا حركة �أن�صار ال�شريعة ي�ؤمنون يف ال�سابق
باحلاجة �إىل العمل امل�سلح لإقامة دولة �إ�سالمية ،فقد دفعهم الربيع العربي �إىل تغيري تكتيكاتهم
والرتكيز بد ًال من ذلك على العمل الدعوي لن�شر العقيدة الدينية لتمهيد الطريق �أمام قيام الدولة
الإ�سالمية .ويع ّد م� ّؤ�س�س «�أن�صار ال�شريعة» �أبو عيا�ض ،الذي �شارك يف العام  2000يف ت�أ�سي�س
اجلماعة التون�س ّية املقاتلة (التي �ص ّنفها جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة منظمة �إرهابية يف
العام  ،)2002مثا ًال �ساطع ًا على هذا التط ّور .اعتقل �أبو عيا�ض يف العام  2003يف تركيا ومت
ت�سليمه �إىل تون�س ،حيث �سجن حتى كانون الثاين/يناير  .2011وبعد �سقوط زين العابدين بن
علي ،قام بتغيري نهجه و� ّأ�س�س حركة �أن�صار ال�شريعة .وقد �أ�ص ّر يف منا�سبات خمتلفة على �أن
ين�صب على �إعداد املجتمع
العنف فخّ و�أن الرتكيز ينبغي �أن
ّ
�سيطر �أع�ضاء �أن�صار ال�شريعة على عدد من امل�ساجد
حلكم الإ�سالم من خالل الأن�شطة الدينية واالجتماعية ،ولي�س
ووزّعوا املن�شورات الدينية ،ونظموا اجتماعات دعوية
القتال 8.ولتحقيق هذه الغاية� ،سيطر �أع�ضاء �أن�صار ال�شريعة
لن�شر �أفكارهم.
على عدد من امل�ساجد وو ّزعوا املن�شورات الدينية ،ونظموا
اجتماعات دعوية لن�شر �أفكارهم.
الحظ املراقبون �أن حركة �أن�صار ال�شريعة ت�ص ّرفت يف البداية كحركة اجتماعية �شبابية
ت�ستهدف اجلماهري املحرومة 9.كانت احلركة مرتبطة فكري ًا ،ولي�س �سيا�سيا �أو عملي ًا ،مع
احلركة ال�سلفية اجلهادية العاملية ،وكانت يف البداية بعيدة عن تب ّني الر�ؤية املر ّوعة التي ير ّوج
10
لها تنظيم القاعدة.
غري �أن بع�ض �أع�ضاء حركة �أن�صار ال�شريعة �شاركوا بالفعل يف االحتجاجات العنيفة كو�سيلة
ملواجهة الدولة .ومن الأمثلة على ذلك الهجمات على �سينما «�أفريك �آرت »Afric’Art-ب�سبب
عر�ضها الفيلم املثري للجدل «ال ربي ال �سيدي» يف  26حزيران/يونيو 2011؛ وعلى مكاتب قناة
«ن�سمة» التلفزيونية اخلا�صة ب�سبب بثّ الفيلم الفرن�سي-الإيراين «بر�سيبولي�س» يف  9ت�شرين
الأول�/أكتوبر 2011؛ وعلى ال�سفارة الأمريكية لالحتجاج على فيلم �أمريكي م�سيء للنبي حممد
يف � 14أيلول�/سبتمرب .2012
ذهب البع�ض الآخر يف �أن�صار ال�شريعة �إىل �أبعد من ذلك ،حيث حملوا ال�سالح �إ ّما خارج
تون�س من خالل االن�ضمام �إىل اجلماعات اجلهادية يف �سورية والعراق �أو داخل تون�س من خالل
ا�ستهداف قوات الأمن وال�شخ�صيات ال�سيا�سية العلمانية .و�أ ّدى ذلك �إىل �سل�سلة من الهجمات
�ضد ال�شرطة التون�سية واغتيال اثنني من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املعار�ضة� ،شكري بلعيد وحممد
الرباهمي ،يف �شباط/فرباير ومتوز/يوليو  ،2013على التوايل .ع ّر�ضت االغتياالت عملية
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االنتقال ال�سيا�سي بعد الثورة �إىل اخلطر لأن القوى ال�سيا�سية العلمانية اتّهمت �أن�صار ال�شريعة
بالوقوف وراء االغتياالت ،وحزب النه�ضة الإ�سالمي احلاكم بحمايتها� .ص ّنفت حكومة علي
وتنحت النه�ضة عن ال�سلطة
العر ّي�ض �أن�صار ال�شريعة كجماعة �إرهابية يف �آب�/أغ�سط�س ّ ،2013
يف كانون الثاين/يناير .2014

الإق�صاء ال�سيا�سي
والتهمي�ش االجتماعي-االقت�صادي لل�شباب
التو�سع يف تون�س
متكنت ال�سلفية اجلهادية ،التي بد�أت كحركة متط ّرفة على هام�ش املجتمع ،من ّ
بعد العام  2011ب�سبب التغيرّات ال�سيا�سية واالقت�صادية
متطرفة
ال�سريعة .وجذبت يف املقام الأول ال�شباب الذين ي�شعرون متكنت ال�سلفية اجلهادية ،التي بد�أت كحركة
ّ
التو�سع يف تون�س بعد العام
ب�أنه مت ا�ستبعادهم من جانب النظام ال�سيا�سي يف مرحلة على هام�ش املجتمع ،من
ّ
التغيات ال�سيا�سية واالقت�صادية
مابعد بن علي ،وو ّفرت متن ّف�س ًا لردود فعلهم العنيفة يف بع�ض  2011ب�سبب رّ
الأحيان على ف�شل الدولة يف دجمهم اجتماعي ًا واقت�صادي ًا .ال�سريعة.
وقد �أ ّدى تفاقم الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي للطبقتني
الدنيا واملتو�سطة بعد الثورة ،وف�شل احلكومة يف معاجلة املطالب االجتماعية واالقت�صادية� ،إىل
�إذكاء تط ّرفهم .وعلى الرغم من �أنه مت �إ�ضفاء ال�شرعية ال�سيا�سية على النه�ضة يف االنتخابات
التي �أعقبت ثورة العام  ،2011فقد ف�شل احلزب الإ�سالمي يف مابعد يف تروي�ض ظاهرة ال�سلفية
اجلهادية عن طريق التعاطي ب�صورة مالئمة مع تهمي�ش ال�شباب.
ث ّمة �سوء فهم �شائع ب�أن انت�شار الإيديولوجيا اجلهادية بني ال�شباب يعك�س �صراع ًا طبقي ًا حيث
مت ّثل النه�ضة الطبقة الو�سطى املحافظة بينما تع ّبئ احلركة ال�سلفية اجلهادية الطبقات الدنيا.
وعلى الرغم من �أن الكثري من ال�شباب الذين اجنذبوا �إىل احلركة ال�سلفية كانوا يعي�شون على
�أن�شطة اقت�صاد ّية هام�ش ّية وكان بع�ضهم من �أ�صحاب ال�سوابق العدل ّية ،ف�إن الكثري منهم من
خ ّريجي اجلامعة من �أبناء الطبقة الو�سطى ومع ذلك فقد ف�شلوا يف العثور على وظائف وفر�ص
تل ّبي تو ّقعاتهم.
ت�شهد املعلومات املخت�صرة عن ال�شباب امل�شاركني يف الهجمات الأخرية على انت�شار احلركة
اجلهادية بني الطالب من �أبناء الطبقة الو�سطى واملهنيني ال�شباب� .أحد من ّفذي الهجوم على
متحف باردو كان طالب ًا يف املرحلة الثانوية من الطبقة الو�سطى ووالده مزارع ،و�أعمامه معلمون
من حمافظة الق�صرين .كانت الق�صرين ،الواقعة على احلدود اجلزائرية ،واحدة من معاقل
الثورة �ض ّد نظام زين العابدين بن علي ،ولكن بعد �أربع �سنوات التزال تعاين من التهمي�ش وغياب
التنمية .ال�شاب الثاين املتو ّرط يف هجوم باردو يتح ّدر من �إحدى ال�ضواحي اخلا�صة بالطبقة
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العاملة يف تون�س ،وقد انقطع عن التعليم يف املرحلة اجلامع ّية وكان يعمل �ساعي بريد يف وكالة
�سفر� .أما �سيف الدين الرزقي ،من ّفذ هجوم �سو�سة يوم  26حزيران/يونيو  ،2015فقد كان
طالب ماج�ستري من منطقة �سليانة امله ّم�شة وكانت عائلته من الطبقة الدنيا ،لكن والديه كافحا
ل�ضمان م�ستوى الئق من املعي�شة لأبنائهما .وعلى الأرجح �أ�صبح الرزقي متط ّرف ًا من خالل
11
الإنرتنت.
تعك�س هذه امل�سارات حقيقة �أن التط ّرف يخرتق كل الطبقات االجتماعية .كما �أنها تعك�س
الدور املتط ّور لعملية تط ّرف ذاتي جتري خارج املجال الديني وت�ستفيد من التغيرّات التي حتدث
يف حياة ال�شباب وف�شل النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي يف دجمهم وتوفري احلماية لهم .فقد
�شهد ال�شباب التون�سي �أزمة عميقة تنطوي على �سمتني �أ�سا�سيتني� :أزمة اقت�صادية-اجتماعية
مت ّيزت بعدم يقني عام ب�ش�أن امل�ستقبل فاقمها البحث العميق عن املعنى يف جمتمع يعي�ش
ا�ستقطاب ًا حادًّا.
مامن ّ
�شك يف �أن خطر احلركة اجلهادية يكمن يف قدرتها على جذب ال�شباب ،مثل الثالثة
املذكورين �آنف ًا ،الذين مل يكونوا را�ضني عن و�ضعهم االجتماعي .وقد �أظهر م�سح �أجري يف
فجرت
منطقتي �سيدي بوزيد والق�صرين حول العوامل االجتماعية والدميوغرافية التي ّ
االنتفا�ضة �أن  62يف املئة من ال�شباب املتخ ّرجني حديث ًا يعتقدون �أن و�ضعهم االجتماعي
واالقت�صادي �أ�سو�أ من و�ضع ذويهم 12.وقد تط ّور هيكل البطالة يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية و�أ ّثر
بقوة على الأ�شخا�ص من ذوي التعليم العايل ب�صورة خا�صة ،حيث ازداد عدد خريجي اجلامعات
بني الباحثني عن العمل من  11يف املئة يف العام � 2000إىل  33.2يف املئة بحلول نهاية العام
يتخرجوا من املدر�سة الثانوية.
 .2013ومن بني العاملني حالي ًا ،هناك  85يف املئة من العمال مل
ّ
وبعبارة �أخرى ،ف�إن ال�شباب التون�سيني ،وخا�صة خريجي اجلامعات ،عالقون يف جمتمع غري
قادر على توفري الفر�ص االجتماعية واملهنية.
يرتبط ا�ستياء اخلريجني بالفجوة بني خمرجات النظام التعليمي والفر�ص التي تتيحها �سوق
العمل� ،إذ يدخل �سوق العمل كل عام حواىل � 140ألف �شخ�ص للتناف�س على � 60إىل � 65ألف
وا�سع من ال�شباب التون�سي بالبطالة التي تنطوي على
وظيفة جديدة فقط ،مايحكم على قطاع ٍ
مفارقة متناق�ضة :احلا�صلون على م�ؤهالت جامعية هم يف الواقع �أكرث عر�ضة �إىل �أن يبقوا
عاطلني عن العمل �أو �أن يعملوا يف وظيفة التتوافق مع م�ؤهالتهم 13.وهذا يعني �أن النظام
التعليمي مل يعد ي�سمح لل�شباب بت�س ّلق ال�س ّلم االجتماعي ،مايت�س ّبب يف انكما�ش الطبقة الو�سطى
وتغذية التوتّرات االجتماعية.
�أ�صيب ال�شباب املت�ض ّررون من هذه الظاهرة بخيبة �أمل ،خ�صو�ص ًا عندما انتهت تغيريات
العام  2011الثورية فج�أة .فقد كانت ال�سيا�سات التي ن ّفذتها حكومات مابعد بن علي ،مثل
«احلظائر» ،وهو برنامج توظيف على نطاق وا�سع ،وعالوة (�أمل) ،التي كانت منحة م�ؤ ّقتة
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خلريجي اجلامعات مت وقفها يف �أيار/مايو � ،2015أ�سا�س ًا تدابري طارئة حاولت كبح جماح
الغ�ضب االجتماعي .ارتفعت معدالت البطالة يف الواقع منذ �سقوط نظام بن علي ،لأن تباط�ؤ
اال�ستثمارات وزيادة حالة عدم اليقني ال�سيا�سي وجت ّدد الف�ساد وا�ستمرار الركود الأوروبي
( ُت َع ّد �أوروبا ال�شريك االقت�صادي الرئي�س لتون�س) ت�ضافرت جميع ًا و�أ ّدت �إىل تدهور الو�ضع
االجتماعي واالقت�صادي .و�أظهر تقرير للبنك الدويل �صدر م�ؤخر ًا حول �إدماج ال�شباب يف تون�س
�أن  33يف املئة من ال�شباب (مابني خم�سة ع�شر وت�سعة وع�شرين عام ًا) غري مندجمني ب� ّأي �شكل
14
من الأ�شكال ،وهذا يعني �أنهم اليتع ّلمون �أو يعملون �أو يتد ّربون.
لذلك ف�إن التفا�ؤل الذي جنم عن الثورة تع ّكر ،حيث يق ّدر  90يف املئة من ال�شباب الذين
يعي�شون يف �ضواحي تون�س �أن و�ضعهم مل يتغيرّ  ،ويعترب  46يف املئة منهم �أن و�ضعهم �أ�صبح
�أ�سو�أ مما كان عليه يف ظل نظام بن علي 15.يف هذا ال�سياق من خيبة الأمل العامة ،تغ ّذي
جتاوزاتُ �أجهزة ال�شرطة م�شاع َر اال�ستياء واملرارة يف �أو�ساط ال�شباب يف املناطق احل�ضرية
والأحياء ال�شعب ّية .والواقع �أن غياب الإ�صالح اجلا ّد يف وزارة الداخلية فتح الباب �أمام عودة
العديد من املمار�سات القمعية من �أيام نظام بن علي ،مبا يف ذلك التعذيب يف �أق�سام ال�شرطة
وال�سجون .وكما �أ�شار �آرون زيلني ،الباحث يف معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�شرق الأدنى ،ف�إن
«االنتهاكات ميكن �أن تكون م�صدر ًا للتط ّرف �أو �إعادة التط ّرف بالن�سبة �إىل �أولئك الذين
تخ ّلوا عن احلركات اجلهادية يف ال�سنوات القليلة املا�ضية» 16.ويف ظل هذه الظروف ،من
املرجح �أن يخلق تطبيق حالة الطوارئ بعد هجوم �سو�سة والتدابري املق ّيدة للحريات يف
ّ
قانون مكافحة الإرهاب ال�صادر يف متوز/يوليو  ،2015مناخ ًا من الإفالت من املحا�سبة
املرجح �أن ي�ستمر ال�شعور العام بالظلم لدى
بني الأجهزة الأمنية و ُيذكي التط ّرف 17.ومن ّ
ال�شباب املح َبطني ،ويتج ّلى يف عدم الر�ضا ال�شعبي جتاه ال�سيا�سة احلزبية واالعتقاد ب�أنه مت
اختطاف الثورة من جانب النخبة ال�سيا�سية.
�إن وجود �شباب �ساخطني الي�ؤ ّدي �إىل التط ّرف ب�صورة ثابتة .ومع ذلك ،ف�إن الت�صور القائل �إنهم
الي�ستح ّقون مكانتهم املتد ّنية ي� ّؤجج ال�شروخ املجتمعية وي�ستدعي العنف 18.وقد وجد الكثري من
ال�شباب التون�سيني ممن تل ّقوا تعليم ًا جيد ًا وكانوا م�ص ّممني
على حتقيق نهو�ض اجتماعي على مايبدو� ،أنف�سهم بدل وجد الكثري من ال�شباب التون�سيني ممن تلقّوا تعليم ًا
ذلك مه ّم�شني ب�سبب البطالة �أو انعدام الأمن ،بدء ًا من ج ّيد ًا وكانوا م�ص ّممني على حتقيق نهو�ض اجتماعي
برنامج الإ�صالح الهيكلي يف منت�صف ثمانينيات القرن على مايبدو� ،أنف�سهم بدل ذلك مه ّم�شني ب�سبب البطالة
املا�ضي ،مرور ًا بتنفيذ �إ�صالحات اخل�صخ�صة وحترير �أو انعدام الأمن.
االقت�صاد يف الت�سعينيات ،وانتها ًء بف�شل وعود ثورة العام
19
 .2011وكما تقول �أغنية �سلفية �شهرية ،ف�إنهم «غرباء» فقدوا ال�شعور باالنتماء �إىل املجتمع.
بالن�سبة �إىل ه�ؤالء الطاحمني لأن يكونوا �أفراد ًا يف الطبقة الو�سطى والذين ف�شلوا يف �أن يجدوا
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مكان ًا لأنف�سهم يف جمتمع يعاين من الف�ساد واملح�سوبية� 20،أ�صبحت ال�سلفية اجلهادية تو ّفر
هوية احتجاجية.

�ضعف املجال الديني
ث ّمة عامالن رئي�سان �أ�سهما يف ت�شكيل املجال الديني يف تون�س بعد �سقوط بن علي .الأول
هو �ضعف امل� ّؤ�س�سات الدينية الر�سمية� ،إما لأنها �أُ�ض ِعفت ب�سبب ال�سيا�سات التي اتبعها
النظام القدمي ،كما هو احلال مع امل� ّؤ�س�سة الزيتون ّية� ،أو لأنها فقدت �شرعيتها يف مرحلة
مابعد بن علي ب�سبب دعمها للنظام القدمي ،كما هو احلال مع الأئمة الر�سميني التابعني
لوزارة ال�ش�ؤون الدينية .والعامل الثاين هو تركيز حركة النه�ضة على الأن�شطة ال�سيا�سية
على ح�ساب الأن�شطة الدينية .هذان العامالن خلقا فراغ ًا ديني ًا �س ّهل انت�شار الأفكار الدينية
املتط ّرفة.
و�إذا كان عهد بن علي اتّ�سم بالرقابة امل�ش ّددة على املجال الديني ،فقد مت ّيزت ال�سنوات التي
تلت �سقوط النظام يف العام  2011بفقدان الأجهزة الأمنية لهذه ال�سيطرة� .إذ مت منع الدعاة
الذين �أ�شادوا بنب علي من دخول امل�ساجد ،وفقدت وزارة ال�ش�ؤون الدينية ال�سيطرة على حواىل
ُخم�س م�ساجد تون�س التي ي�صل عددها �إىل خم�سة �آالف م�سجد 21.وعلى عك�س حالة م�صر
يف ظل حكم مبارك ،حيث امتلأت �سوق الدين مب�ؤ�س�سات الدولة الدينية القوية ن�سبي ًا ،مثل
الأزهر ،واحل�ضور القوي جلماعتي الإخوان امل�سلمني وال�سلفيني ،كانت �سوق الدين يف تون�س
فارغة تقريب ًا عندما �سقط النظام .وقد ا�ستفادت اجلماعات الدينية املتط ّرفة من هذا الفراغ
الديني لن�شر �أفكارها وجتنيد �أع�ضاء جدد.
جنحت احلكومات املختلفة يف الفرتة االنتقالية �إىل ح ّد كبري يف ا�ستعادة ال�سيطرة على
املجال الديني .يف �أيار/مايو � ،2013أعلن الوزير ال�سابق لل�ش�ؤون الدينية ،نور الدين خادمي،
�أن  100م�سجد فقط التزال خارج �سيطرة الوزارة .ومع ذلك ،ف�إن هذا العدد الي�شمل حواىل
 189م�سجد ًا بنيت من دون ت�صريح ر�سمي .و�أ�صدرت وزارة ال�ش�ؤون الدينية م�ؤخر ًا بيان ًا يفيد
ب�أن على هذه امل�ساجد تعديل و�ضعها القانوين ،و�إال ف�إن الوزارة �ستتّخذ التدابري الالزمة �ض ّدها.
ويبدو �أن وزير ال�ش�ؤون الدينية اجلديد ،عثمان بطيخ ،عازم على تطبيق القانون من خالل
�إخ�ضاع كل امل�ساجد والأئمة �إىل �سيطرة الوزارة.
مي ّثل ذلك حت ّرك ًا متنامي ًا نحو و�ضع املجال الديني مرة �أخرى حتت رقابة الدولة ال�صارمة،
كما كان عليه احلال يف عهد بن علي .فبعد الهجوم الذي وقع يف �سو�سة� ،أعلن رئي�س الوزراء
احلبيب ال�صيد �أن احلكومة �ستغلق  80م�سجد ًا التخ�ضع �إىل �سيطرة الدولة .كما �أعفت الوزارة
الداعية ال�سلفي ال�شهري ب�شري بن ح�سن من من�صبه وع ّينت �إمام ًا �آخر مكانه .البل �إن هذه
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التدابري جتاوزت امل�شايخ ال�سلفيني لت�شمل �شخ�صيات دينية مق ّربة من حركة النه�ضة ،مثل وزير
ال�سابق نور الدين خادمي نف�سه ،الذي ُمنع من اخلطابة .وقد �أعربت بع�ض
ال�ش�ؤون الدينية ّ
القيادي يف حركة النه�ضة احلبيب اللوز ،عن خ�شيتها من
ال�شخ�صيات الدينية ،ومن �ضمنها
ّ
�أال تتم ّكن هذه التدابري من وقف التط ّرف العنيف ،وقد تعزّزه بدل ذلك .لذا ،ف�إن احلكومة يف
حاجة �إىل �أن تتل ّم�س طريقها بني طريف النقي�ض من الفو�ضى والرقابة ال�صارمة على املجال
الديني .ويتعينّ على الوزارة �أن تتولىّ �إدارة املجال الديني ،ال �أن ت�سيطر عليه.
ال�ساحة ال�سيا�س ّية التون�س ّية من خالل الت�ص ّرف ب�صورة
ّ
دعمت حركة النه�ضة مكانتها يف ّ
براغماتية خالل الفرتة االنتقالية .ففي �أعقاب انتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف العام
 ،2011وافقت النه�ضة على تقا�سم ال�سلطة مع اثنني من الأحزاب ال�سيا�سية العلمانية ،و�ش ّكلت
حتالف الرتويكا .كما ّ
ف�ضلت النه�ضة �إجراء حوار مع خ�صومها ال�سيا�سيني كو�سيلة حل ّل �أزمات
�سيا�سية ع ّدة تواجه حكمها .وبعد هزميتها يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف العام ،2014
�أعلنت النه�ضة قبولها بالنتائج ،وبالتايل حت ّدت الفكرة التي تقول �إن الأحزاب الإ�سالمية تقبل
الدميقراطية فقط �إىل �أن ت�صل �إىل ال�سلطة.
مع ذلك ،حت ّقق هذا النجاح ال�سيا�سي بثمن مل يفطن له �أحد يف الغالب .فقد ت�ض ّررت مكانة
النه�ضة داخل املجال الديني� .أو ًال� ،أ�ض ّرت الت�سويات ال�سيا�سية التي كان لزام ًا على النه�ضة �أن
تربمها �أثناء عملية كتابة الد�ستور يف امل�سائل املتعلقة بال�شريعة ب�صورتها لدى ال�شباب املحافظ
املتد ّين� .إذ ت�ساءل �أحد ال�شباب ال�سلفيني قائ ًال« :ماهو الإ�سالمي يف النه�ضة� ،إذا كانوا
الي�ستطيعون حتى �إ�ضافة مادة عن ال�شريعة الإ�سالمية يف الد�ستور؟» وت�ساءل رجل �آخر كبري
ال�سن �أم�ضى �أكرث من ع�شر �سنوات يف ال�سجن يف ظل النظام القدمي ،قائ ًال« :ملاذا ذهبنا �إىل
ال�سجن �إذا مل يكن مبقدور النه�ضة يف نهاية املطاف ،وهي يف ال�سلطة� ،أن تدافع عن مبادئها
تهتم �إال قلي ًال ب�أن�شطتها الدينية.
الدينية؟» ثاني ًا ،ر ّكزت النه�ضة على ال�صراعات ال�سيا�سية ومل ّ
وعلى الرغم من �أن �شخ�صيات يف النه�ضة ،مثل ال�صادق �شورو واحلبيب اللوز ،ي�شاركون يف
�أن�شطة دينية فردية ،ف�إنه لي�س لدى احلركة نف�سها حالي ًا �أي م�شروع ديني.
بينما ينظر الكثري من النا�س �إىل النه�ضة كحزب �سيا�سي ،وبالتايل يق ّيمون جتربتها خالل
الفرتة االنتقالية باعتبارها ناجحة ،يرى البع�ض الآخر �أنها حركة دينية وبالتايل يعتقدون �أنها
التم�سك مببادئ الإ�سالم .ومبا �أن النه�ضة حزب �سيا�سي وحركة دينية يف �آن واحد،
ف�شلت يف ّ
ف�إنه ينبغي �أخذ التقييمني يف عني االعتبار .ومن هنا يبدو �أحد االتهامات معقو ًال ،حيث ف�شلت
النه�ضة يف احلفاظ على توازن �صحيح بني �أن�شطتها ال�سيا�سية والدينية.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن مقارنة النه�ضة بحزب العدالة والتنمية يف تركيا واالحتفاء بحقيقة �أن
النه�ضة تقرتب �أكرث من النموذج الرتكي ،تتجاهل فارق ًا هام ًا بني احلالتني� .إذ �أن ال�سوق الدينية
يف تركيا مليئة باحلركات الدينية القوية ،مثل النق�شبندية وال�سليمانية والنور�سية ،وبالتايل مل
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يكن لزام ًا على حزب العدالة والتنمية �أن يختار بني املجالني الديني وال�سيا�سي لأن االثنني كانا
منف�صلني بالفعل .لي�ست هذه هي احلال بالن�سبة �إىل حركة النه�ضة يف تون�س ،حيث ال�سوق
الدينية فارغة تقريب ًا ،وحيث حرم قرار النه�ضة بالرتكيز على اجلانب ال�سيا�سي ال�سوق الدينية
من فاعل ديني قوي كان مبقدوره �أن يوازن وجود احلركات الدينية املتط ّرفة .وقد �أدركت قيادة
النه�ضة هذه امل�شكلة ،حيث �أكد الغنو�شي م�ؤخر ًا على �ضرورة معاجلة الأن�شطة الدينية و�إيجاد
22
توازن بني الرتكيز على املجتمع وعلى احلكم.

�سوء تعامل النه�ضة مع ال�سلفيني
يف حني ر ّكز ال�سلفيون اجلهاديون على الوعظ والعمل اخلريي ،وحاولوا جذب جيل ال�شباب
وال�سيطرة على امل�ساجد يف ال�ضواحي واملناطق الأخرى امله ّم�شة اقت�صادي ًا� ،أهملت النه�ضة
العن�صر الديني ،وعزّزت مكانتها كقوة �سيا�سية .لكن ،بعد فوزها يف انتخابات ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2011للجمعية الت�أ�سي�سية التون�سية ،كان على النه�ضة �أن تواجه التح ّدي ال�سلفي
ج�سدته جماعة �أن�صار ال�شريعة يف املقام الأول.
اجلهادي ،والذي ّ
كانت حركة النه�ضة مرت ّددة بني نهجني متناف�سني للتعامل
متناف�س نْي
نهج نْي
كانت حركة النه�ضة مرت ّددة بني َ
َ
مع ال�سلفية اجلهادية .كان النهج الأول يجادل يف �أنه �إذا مت
للتعامل مع ال�سلفية اجلهادية.
ال�سماح لل�سلفيني اجلهاديني بالعمل ب�صورة علنية ،ف�إنهم
�سيع ّدلون �أفكارهم من خالل التفاعل مع اجلماعات الإ�سالمية
الأخرى ،وبالتايل ميكن �أن يكونوا ر�صيد ًا للحركة الإ�سالمية� .أما النهج الثاين فلم يكن ينظر
�إليهم باعتبارهم ي�ش ّكلون تهديد ًا للعملية ال�سيا�سية التون�سية وح�سب ،بل �أي�ض ًا تهديد ًا لأول
جتربة حلركة النه�ضة يف احلكم .يف املرحلة الأولية التي �أعقبت الثورة ،كان النهج الأول هو
املهيمن ،و�سمحت النه�ضة لل�سلفيني اجلهاديني بالعمل يف املجال الديني.
مع ذلك ،انتهى الأمر بحركة النه�ضة يف نهاية املطاف ،والتي كانت ت�سعى �إىل الوفاء
مب�س�ؤوليتها باعتبارها احلزب احلاكم ،مبواجهة اجلماعات ال�سلفية اجلهادية ،على �سبيل
املثال يف العام  2012يف «حرب امل�ساجد» ،والتي �سعى فيها وزير ال�ش�ؤون الدينية �إىل ا�ستعادة
احتج �أبو �أيوب� ،أحد قادة
ال�سيطرة على امل�ساجد التي كانت حتت �سطوة اجلماعات ال�سلفيةّ .
�أن�صار ال�شريعة ،قائ ًال« :نحن �سنبقى يف امل�ساجد فنحن النريد مقاعد املجل�س الت�أ�سي�سي .نحن
نريد امل�ساجد وهي م�س�ألة الن�ساوم عليها والنعتقد �أنهم �سيمنعوننا منها» 23.ازدادت االختالفات
مع ال�سلفيني اجلهاديني عندما امتنعت حركة النه�ضة عن الإ�شارة �إىل ال�شريعة يف م�س ّودة
د�ستور ني�سان�/أبريل  ،2012والتزمت بدعم حرية ال�ضمري وحظر التكفري (االتهام بالر ّدة)،
وقبلت بامل�ساواة بني اجلن�سني يف الن�سخة النهائية من د�ستور العام .2013
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حني جنحت النه�ضة يف تعزيز مكانتها يف املجال ال�سيا�سي من خالل امل�ساومة وتقدمي
التنازالت حللفائها �أو خ�صومها العلمانيني� ،أ�صبح موقف الف�صائل التي ت�ؤ ّيد العنف داخل
�أن�صار ال�شريعة �أقوى .بحلول كانون الأول/دي�سمرب  ،2011ه ّدد �أبو عيا�ض النه�ضة ب�أن
تكون هناك عواقب �إذا ماق ّدمت تنازالت ملواءمة مواقف العلمانيني 24،كما �أن ت�صاعد العنف
ال�سيا�سي يف العام  2013منح اجلماعة التي �أرادت مواجهة �أن�صار ال�شريعة ،داخل حركة
النه�ضة ،ال�شرعية الالزمة لتنفيذ ر�ؤيتها .يف �أيار/مايو  ،2013رف�ضت حكومة النه�ضة ال�سماح
لأن�صار ال�شريعة بعقد اجتماعهم ال�سنوي الثالث .ويف �آب�/أغ�سط�س � ،2013أعلن رئي�س الوزراء
�آنذاك ،علي العر ّي�ض ،وهو الآن �أمني عام حركة النه�ضة� ،أن�صار ال�شريعة منظمة �إرهابية ب�سبب
تو ّرطها يف قتل �شكري بلعيد وحممد الرباهمي وعنا�صر من الأجهزة الع�سكر ّية والأمن ّية .كما �أن
اعتقال �أكرث من  6500من ال�شباب الذين كانوا �أع�ضاء يف �أن�صار ال�شريعة �أو متعاطفني معها
�أ�ضعف قيادتها ،وهو الأمر الذي �أ ّدى ،بدوره� ،إىل فقدان ال�سيطرة على �صفوفها وانخراط بع�ض
25
الأع�ضاء يف �أعمال العنف.
�أثبت ت�صويت النه�ضة �ض ّد ا�ستبعاد ال�شخ�صيات البارزة يف النظام ال�سابق من امل�شاركة يف
انتخابات العام  2014براغماتية احلركة يف �سعيها �إىل احل�صول على االعرتاف ال�سيا�سي،
وبالتايل ا�ستعدادها لقبول اال�ستمرارية مع املا�ضي .هذا الف�شل يف القطع مع النظام ال�سيا�سي
ال�سابق �أتاح جما ًال �أو�سع للتح ّدي االجتماعي وال�سيا�سي من جانب ال�سلفية اجلهادية .غري �أن
التح ّول يف �أمناط اجلهاد العاملي زاد �أي�ض ًا يف منو ال�سلفية اجلهادية .ومنذ �إن�شاء تنظيم الدولة
الإ�سالمية قوبلت الت�ص ّدعات يف النظام االجتماعي وال�سيا�سي بوعد بـ«مدينة فا�ضلة» على
�أ�سا�س نظام اجتماعي و�سيا�سي جديد يتمحور حول الإ�سالم .وعلى غرار تنظيم القاعدة يف
العقد املا�ضي ،جنح تنظيم الدولة الإ�سالمية يف اخرتاع ماو�صفه �أوليفييه روا ب�أنه «�سردية قد
ت�سمح للمتمردين الذين لي�ست لديهم ق�ضية باالرتباط بق�ضية» 26.وبعبارة �أخرى ،تو ّفر ال�سلفية
اجلهادية لل�شباب املح َبطني قواعد للتم ّرد ،وحت ّول تنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل بديل للدولة
الوطنية «غري ال�شرعية» .هذه ال�سرد ّية تدمج امل�سائل ال�سيا�سية والدينية بهدف ح�شد املتط ّوعني
للجهاد يف �سورية والعراق وليبيا ،وعلى نحو متزايد ،يف تون�س.

تو�صيات لعك�س منو ال�سلفية اجلهادية
الت�صعيد يف العنف اجلهادي ّ
ب�شكل وا�ضح على التح ّديات الأمنية وح�سب ،بل �أي�ض ًا على
اليدل ٍ
التح ّديات ال�سيا�سية والدينية التي تواجهها اجلهات الفاعلة يف عملية االنتقال الدميقراطي يف
تون�س .ث ّمة عدد من التدابري املطلوبة ملواجهة املوجة احلالية من التط ّرف يف تون�س وال�سماح
بقيام عالقات بني الدين والدولة حتمي احلريات الدينية من دون تعري�ض العملية الدميقراطية
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�إىل اخلطر .وت�شمل هذه التدابري الإدماج ال�سيا�سي لل�سلفيني ال�سلميني ،و�إن�شاء �سوق �أكرث تنوع ًا
للأفكار الدينية ،وحماولة من جانب حركة النه�ضة ،باعتبارها احلركة الدينية الأكرث �أهمية
يف تون�س ،لإيجاد توازن �صحيح بني ال�سيا�سة والدين� .إ�ضاف ًة �إىل هذه التدابري ،ث ّمة حاجة �إىل
و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ملواجهة التط ّرف ت�شمل اجلهات الفاعلة الأخرى يف ماميكن ت�سميته
27
ائتالف مواجهة التط ّرف.

الإدماج ال�سيا�سي لل�سلفيني

غالب ًا ماتكون العوامل الإيديولوجية �أق ّل ت�أثري ًا يف ا�ستقطاب املج ّندين لل�سلفية اجلهادية
من ال�سخط جتاه اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية وامل� ّؤ�س�سية� ،سواء كانت علمانية �أو �إ�سالمية.
فاملواجهة بني احلركة اجلهادية وقوات الأمن هي لعبة حم�صلتها الغالب والمغلوب وميكن �أن
تت�س ّبب يف حالة من عدم اال�ستقرار الدائم ،مايه ّدد العملية الدميقراطية .وبالتايل ف�إن جناح
الدميقراطية التون�سية يتط ّلب الإدماج ال�سيا�سي جلزء من احلركة ال�سلفية على الأق ّل .ومن
ت�شجع احلركة ال�سلفية التون�سية على ال�شروع يف عملية مراجعات
�ش�أن عملية الإدماج هذه �أن ّ
فكرية .ويو ّفر ال�شيخ منري �أبو مظ ّفر التون�سي� ،أحد الآباء امل� ّؤ�س�سني للحركة لل�سلفية يف تون�س،
مثا ًال على ذلك� .إذ ميكن النظر �إىل املراجعات الفكرية التي يحاول القيام بها وتقاربه مع
حزب جبهة الإ�صالح باعتبارها خطوات لإ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي على هذه احلركة .يرف�ض
التون�سي م�ساواة الدميقراطية بالكفر ،م�شري ًا �إىل �أن الدميقراطية �أف�ضل من حكم ا�ستبدادي
مفرو�ض .وهو يدعم �أي�ض ًا حرية ال�ضمري طاملا �أنها تكون م�صحوبة بحرية الدعوة �إىل القيم
28
الإ�سالمية.
�إ�ضاف ًة �إىل �إدماج ال�سلفيني ،ث ّمة حاجة �أي�ض ًا �إىل جت ّنب ا�ستبعاد اجلماعات الدينية
من العمل يف املجال ال�سيا�سي واملجتمع املدين طاملا �أنها الت�ستخدم العنف �أو تدعو �إىل
ا�ستخدامه .وينبغي �أن نر�سم خط ًا فا�ص ًال بني من يدعون
ينبغي �أن نر�سم خط ًا فا�ص ًال بني من يدعون �إىل العنف
�إىل العنف وبني امللتزمني بالدعوة ال�سلمية �إىل �أفكارهم.
وبني امللتزمني بالدعوة ال�سلمية �إىل �أفكارهم.
وهذا هو حال حزب التحرير ،الذي ال ُي َع ّد جماعة �سلفية
بل حزب ًا �إ�سالمي ًا يدعو �إىل ا�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية.
بعد هجوم �سو�سة ،زاد ال�ضغط على احلكومة حلظر حزب
بحجة �أن هذا احلزب اليعرتف بالد�ستور
التحرير ،من جانب القوى العلمانية ب�صورة رئي�سةّ ،
اجلديد والنظام اجلمهوري.
على الرغم من موقفه ال�سيا�سي املتط ّرف والداعي �إىل �إقامة اخلالفة ،ينبغي �أن ُي�سمح
حلزب التحرير بالعمل بحرية .فمن �ش�أن �إق�صاء هذا احلزب �أن ي� ّؤجج الغ�ضب بني م�ؤ ّيديه
وعلى نطاق �أو�سع بني ال�سكان املحافظني واملتد ّينني ،الذين �سي�شعرون ب�أنهم م�ستبعدون من
املجال العام ،وميكن جتنيدهم ب�سهولة من جانب جماعات العنف .وهذا من �ش�أنه خلق �شعور
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بالظلم واالغرتاب وتغذية التط ّرف.

ال�سماح بوجود �سوق متن ّوعة للأفكار الدينية

قبل الثورة مل تكن يف تون�س فعاليات دينية قوية .كانت وزارة ال�ش�ؤون الدينية حتتكر املجال
الديني ،بيد �أن دعم �أئمتها للنظام القدمي ،رفع غطاء ال�شرعية عنها بعد �سقوط النظام .وت�سعى
الوزارة الآن �إىل ا�ستخدام ال�شرعية االنتخابية للحكومة التي متتلك زمام ال�سلطة� ،سواء يف ظل
حكم الرتويكا �أو احلكومة احلالية بقيادة حزب نداء تون�س ،من �أجل ا�ستعادة �سيطرتها على
ت�صب الزيت على نار عملية التط ّرف.
املجال الديني .ومع ذلك ،ف�إن هذه اال�سرتاتيجية قد ّ
بد ًال من ال�سماح للم�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية باحتكار املجال الديني �أو ال�سماح للدعاة
غري الر�سميني باال�ستفادة من النظام ال�ضعيف ،يحتاج النظام �إىل تعزيز ال�سوق التناف�سية
للأفكار ،بحيث ميكن لأي طرف ديني فاعل الميار�س العنف ال�سيا�سي �أو يدعو �إليه �أو يتب ّنى
خطاب كراهية� ،أن يعمل .كما حتتاج وزارة ال�ش�ؤون الدينية �إىل توفري تدريب للأئمة الر�سميني
ي�شمل مو�ضوعات دينية و�أخرى حديثة حتى يتم ّكنوا من مناف�سة الدعاة ال�سلفيني .وعلى النظام
�أن يوازن بني ال�سيطرة املُح َكمة وعدم وجود رقابة .ف�إذا مامنحت الوزارة امل� ّؤ�س�سات الدينية
الر�سمية احتكار ال�سوق ،ف�إنها بذلك ت�ض ّر ب�شرعيتها وت�سمح بظهور �سوق موازية للأفكار الدينية
حيث المتلك الدولة ال�سيطرة وال تكون امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية العب ًا فيها.

جهود النه�ضة لتحقيق توازن بني الأن�شطة ال�سيا�سية والدينية

قبل العام  ،2011ا�ضط ّر �أع�ضاء حركة النه�ضة �إىل اخلروج من البالد �أو العمل ب�صورة
�س ّرية .وبالتايل ،وعلى عك�س حال جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر ،مل تكن هناك �أن�شطة
اجتماعية �أو دينية قائمة حلركة النه�ضة عندما و�صلت �إىل ال�سلطة .بعد �سقوط زين العابدين
تول املجال الديني
بن علي ،ر ّكزت النه�ضة على ال�صراعات ال�سيا�سية يف الفرتة االنتقالية ومل ِ
االهتمام الكايف ،ما�سمح لل�سلفية اجلهادية بن�شر �أفكارها وجتنيد �أع�ضاء جدد ،وال�س ّيما يف
�صفوف ال�شباب .وحتتاج النه�ضة الآن �إىل �إيجاد توازن �أف�ضل بني ال�سيا�سة والدين ،و�إىل
التفريق بني هوي َت ْيها كحزب �سيا�سي وحركة دينية.
ينبغي �أن ُي�سمح حلزب النه�ضة بالعمل يف املجال ال�سيا�سي من دون �أي ّ
تدخل من جانب
احلركة الدينية على �أ�سا�س حجج دينية ،وينبغي �أن تكون احلركة الدينية قادرة على العمل
داخل املجال الديني من دون �أن ُت�ستَغل من جانب احلزب لتحقيق مكا�سب �سيا�سية .ول�ضمان
هذا التمايز ،ينبغي �أن يكون للحزب واحلركة هيكالن تنظيميان منف�صالن .وينبغي �أن يكون
كل هيكل قادر ًا على و�ضع �أجندته وت�شكيل حتالفاته اخلا�صة لتحقيق �أهدافه .ويف حني �أن
الهيكلني قد ي�شرتكان يف املرجعية الإيديولوجية نف�سها ،ينبغي �أن يعمال يف جما َلني خمتل َفني:
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سوق اجلهاد:
ّ

ال�سيا�سي والديني.
قد يق ّدم النموذج املغربي جتربة ملهمة للحركة الإ�سالمية التون�سية .فحركة التوحيد
والإ�صالح املغربية منظمة دينية �إ�سالمية ت�شرتك مع حزب
يقدم النموذج املغربي جتربة ملهمة للحركة
قد ّ
العدالة والتنم ّية يف املرجع ّية الفكر ّية والقيم ّية ،لكنها تنظيم ّي ًا
الإ�سالمية التون�سية.
م�ستقلة عنه .ويف حني �أن انق�سام ًا مماث ًال داخل النه�ضة
ي�ستتبع عملية معقدة وطويلة ،ميكن لرا�شد الغنو�شي االعتماد
على قوته الكاريزمية مل�ساعدة النه�ضة على القيام بهذه اخلطوة وفر�ض هذا التوازن �إىل �أن يتم
تعزيز القواعد واحرتامها من جانب احلركة واحلزب.

التطرف
بناء حتالفات ملواجهة
ّ

تلعب اجلهات الدينية الفاعلة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف مواجهة التط ّرف ،لكنها حتتاج �إىل تن�سيق
جهودها مع اجلهات الفاعلة الأخرى يف ماميكن ت�سميته «حتالف مواجهة التط ّرف» .وقد
�أ�صبحت �صياغة ال�سيا�سات الرامية �إىل مواجهة التط ّرف ،وفك ارتباط و�إعادة �إدماج �أع�ضاء
اجلماعات املتط ّرفة يف املجتمع ن ّد ًا �أ�سا�سي ًا ال�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب الكال�سيكية .يف
الدمنارك على �سبيل املثال ،بد�أ جهاز الأمن واملخابرات الدمناركية منذ �سنوات برناجم ًا يجمع
بني املدار�س وامل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�شرطة املحلية للحيلولة دون تط ّرف ال�شباب الدمناركي
امل�سلم .ويحتاج امل�س�ؤولون يف الدولة وال�سلطات الدينية ومنظمات املجتمع املدين والأكادمييون
وممثلو و�سائل الإعالم �إىل العمل مع ًا ل�صياغة وتنفيذ هذه ال�سيا�سات يف تون�س.

خامتة
تو�صلت النه�ضة والأحزاب العلمانية �إىل اتفاق �سيا�سي حمدود لتتم ّكن من امل�ضي
يف حني ّ
قدم ًا يف عملية التح ّول الدميقراطي يف تون�س ،املطلوب الآن هو بدء نقا�ش �أو�سع حول الدين
وال�سيا�سة وكذلك عملية العدالة االنتقالية ،من �ش�أنه تو�سيع نطاق الإدماج داخل املجتمع
ومواجهة تيار التط ّرف .ذلك �أن االعتماد على ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب الكال�سيكية لن
يف�شل يف منع التط ّرف العنيف وح�سب ،بل رمبا يزيده يف الواقع .لذا ،ف�إن احلكومة التون�سية
واجلهات ال�سيا�سية والدينية الفاعلة الأخرى بحاجة �إىل العمل مع ًا ب�ش�أن ا�سرتاتيجية ملواجهة
ّ
التطرف ت�أتي بالإ�صالح �إىل املجالني ال�سيا�سي والديني.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي
القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من
خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف
مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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