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مقدمة
ّ
ً
ً
مهما في انتقال تونس بعد االستبداد إلى
دورا
تلعب المساعدات األمنية من الغرب
الديمقراطية.
حصل قطاع الدفاع التونيس عىل قدر متزايد من املساعدات العسكرية األجنبية منذ العام  .2011هذه تجربة جديدة .فقد أُبقي
الجيش التونيس عىل مدى عقود ضعيفاً عم ًدا ملنع البالد من الوقوع يف املصري نفسه مثل دول الجوار التي مزقتها االنقالبات .لكن اآلن،
تلعب الرشاكات مع الواليات املتحدة والدول األوروبية والرشكاء اإلقليميني كالجزائر دو ًرا ها ًما يف تطوره .ويغتنم قطاع الدفاع التونيس
هذه الفرصة لتلقي املساعدة العسكرية األجنبية القمينة بتحديث املعدات العسكرية التي عفا عليها الزمن ،وإصالح مؤسساته
وفلسفته الدفاعية ومكافحة التهديدات األمنية املتدحرجة املرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية.
مع ذلك ،فإن قدرة الجيش التونيس عىل استيعاب هذه املساعدة واالستفادة منها مق ّيدة مبزيج من الحقائق السياسية وإرثه املؤسيس
الخاص .فقد بقيت هيئة األركان العامة يف الجيش بعيدة عن السياسة وملتزمة بقبول اإلرشاف املدين .لكن االنتقال يف مرحلة ما بعد
االستبداد الضبابية كانت صعبة .إذ أدى االستقطاب السيايس والتشتت إىل توقف صياغة سياسة الدفاع وأبرز الحاجة إىل تحديد مهمة
الجيش بوضوح ،ورضورة وضع عقيدة مهنية ،وتعزيز املصالح الوطنية األشمل .باإلضافة إىل ذلك ،مسألة استخدام القوات املسلحة
ودورها أمر معقّد بسبب مشهد مر ّوع من التهديدات والتحديات ،مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب ،وحامية الحدود ،ورفع مستوى
االحرتافية واالستعداد العسكري.
وبالتايل فإن قطاع الدفاع التونيس يواجه منعطفاً مهامً .فمن خالل تعزيز قدرته ،ميكن للمساعدات األمنية الخارجية أن تساعد يف
ترسيخ العالقات املدنية -العسكرية الف ّعالة وتعزيز االتجاه الدميوقراطي يف حقبة ما بعد االستبداد .هذه املساعدة األمنية تغطي
مجموعة من األنشطة -مبا يف ذلك التدريب وتقديم املشورة والتجهيز العسكري والتامرين والتبادالت التعليمية وبناء القدرات
املؤسسية -التي تستخدمها الحكومات املانحة لتمكني الرشكاء األجانب من إدارة قطاعات األمن الخاصة بهم بشكل فعال وشفاف
ومسؤول 1.ويُعد التعاون األمني ،الذي يشمل التدريب العسكري والتامرين والتبادالت واملعدات وبناء املؤسسات ،مروحة فرعية من
أنشطة املساعدة يف قطاع األمن.
سيكون تقييم نتائج جهود املساعدة األمنية هذه أم ًرا أساس ًيا يف نجاحها وذلك استنا ًدا إىل أدائها يف ثالثة مجاالت أساسية تتعلق بدور
الجيش التونيس يف تنمية البالد :مكافحة اإلرهاب وحامية الحدود ورفع مستوى االحرتافية واالستعداد العسكري .وميكن أن يساعد إطار
تحسني الفعالية العسكرية الشاملة هذا يف تحديد مواطن القوة والضعف والفجوات يف تط ّور الجيش التونيس وتحديد كيفية مساعدة
قطاع األمن األجنبي يف تحقيق أكرب تأثري ممكن .يشمل هذا اإلطار مكونات السياسة والعقيدة العسكرية؛ التعليم والتدريب واملعدات
والتامرين والعمليات واملؤسسات .وتقييم هذه الجهود بهذه الطريقة سيساعد الجيش التونيس عىل تجاوز هذا املنعطف املهم والتق ّدم
نحو الدميوقراطية.

األولويات واألداء
تشري أولويات وأداء الجيش التونيس إىل أنه يعتزم مواصلة مسار ما بعد الحكم االستبدادي .لقد تأثر الجيش التونيس بدعم املانحني
والتهديدات املتواجدة يف البالد ،حيث تم استهالك الجيش يف معالجة ثالث أولويات ذات مستويات مختلفة من األهمية :مكافحة
اإلرهاب وحامية الحدود واالحرتافية واالستعداد.
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مكافحة اإلرهاب
بعد الثورة ،ركّز الجيش التونيس بشكل أسايس عىل مزيج من جهود مكافحة اإلرهاب ومكافحة التمرد ،بحفز من عوامل داخلية
وخارجية .فالفراغ السيايس يف ليبيا ومتوضع الجهاديني السلفيني والجامعات املسلحة عىل الحدود التونسية بعد سقوط معمر القذايف،
خلق سلسلة جديدة من التهديدات الخارجية التي سبق معالجتها .ويف الداخل ،برزت حالة عدم اليقني التي أعقبت عزل الرئيس
السابق زين العابدين بن عيل من منصبه وخيبة األمل من القادة الذين خلفوه وقرار منح العفو العام للسجناء السياسيني مبن فيهم
القادة الجهاديني السلفيني البارزين ،والقضايا االقتصادية واالجتامعية الهامة التي كانت حاضنة للتطرف ولنمو الجامعات العنيفة يف
2
تونس.
كام حفزت النزاعات اإلقليمية يف سورية وليبيا تكاثر املقاتلني األجانب .كانت جامعة أنصار الرشيعة -أحد الجامعات املنتسبة
للقاعدة– مسؤولة عن بعض أهم الهجامت يف البالد ،مبا يف ذلك الهجوم عىل السفارة األمريكية يف أيلول /سبتمرب  2012واغتيال
السياسيني شكري بلعيد ومحمد براهمي يف شباط/فرباير ومتوز/يوليو  2013والعديد من الهجامت عىل قوات األمن التونسية بني عامي
 2013و  3.2014قامت كتائب عقبة بن نافع ،وهي فرع آخر للقاعدة ،بتنفيذ عملياتها عىل طول الحدود التونسية الجزائرية وش ّنت
سلسلة من الهجامت ضد قوات األمن التونسية يف املنطقة الحدودية الجبلية منذ  ،2013كام شنت هجوماً العام  2014عىل وزير
الداخلية التونيس السابق 4.وعىل الرغم من أن جامعة أنصار الرشيعة تضاءلت بشكل ملحوظ ،إال أن العديد من فلول الجامعة انضموا
5
إىل كتائب عقبة بن نافع يف املناطق الحدودية.
الدولة اإلسالمية لديها أيضً ا فروع داخل تونس ،مثل جند الخالفة ،وهي تضم أيضً ا أكرب وحدة قتالية أجنبية داخل سورية والعراق.
ووفق ما ذُكر ،فقد نفذ مجاهدون من تنظيم الدولة اإلسالمية هجامت عىل متحف باردو ومنتجع سوسة العام  ،2015ما أسفر عن
شخصا 6.وأفادت الحكومة التونسية أن حواىل  6000تونيس غادروا البالد للقتال مع جامعة الخالفة التي أعلنت
مقتل أكرث من ستني ً
7
نفسها يف سورية والعراق ،بينام تفيد تقديرات أخرى عدة أن العدد قد يكون أكرب من  6000مقاتل .إن استمرار ظهور الفروع املحلية،
وعدم وجود خطة للعدالة الجنائية أو إعادة التأهيل أو القضاء عىل نزعة التطرف للتعامل مع العائدين املحتملني من تنظيم الدولة
8
اإلسالمية ،يشكالن مصدر قلق يف تونس.
تكبّد الجيش التونيس خسائر يف مواجهة هذه الجامعات املتطرفة العنيفة ،خاصة يف السنوات األوىل من جهود مكافحة اإلرهاب .فقد
قُتل حواىل  120فردا ً من أفراد قوات األمن التونسية -من الجيش وقوات وزارة الداخلية -يف املعارك ضد الجامعات املتطرفة العنيفة يف
9
تونس مع إصابة أكرث من  200فردا ً.
حققت تونس نجاحات كبرية يف جهودها ملكافحة اإلرهاب ،وإن كان ذلك مبساعدة رشكاء أجانب .ومنذ العام  ،2015أدت عمليات
الجيش إىل تقليص وحتى تفكيك شبكات التطرف يف جميع أنحاء البالد ،وذلك باستخدام معلومات مخابراتية من رشكاء أمريكيني
10
وأوروبيني.
يف آذار/مارس  ،2016نجح الجيش يف إحباط محاولة للهجوم عىل مواقع الرشطة والعسكرية عىل الحدود مع ليبيا يف بلدة بن جاردان.
وقتل الجيش التونيس زعيم جامعة عقبة بن نافع «خالد الشايب» يف عملية عسكرية العام  2015بالقرب من الحدود الجزائرية ،وأعلن
مؤخ ًرا أنه قتل أيضً ا شقيقه مراد يف عملية مامثلة يف ترشين األول/أكتوبر  2019.12وعىل الرغم من أن نجاح العمليات يعترب أم ًرا
مشج ًعا ،سيحتاج الجيش التونيس إىل زيادة جهوده مع استمرار وجود الجامعات يف املناطق الحدودية .باإلضافة إىل ذلك ،سيحتاج إىل
الرتكيز عىل وضع اسرتاتيجية تحسباً لعودة محتملة ملقاتيل الدولة اإلسالمية.

11

8

أمن الحدود
يف حني أن مكافحة اإلرهاب هي األولوية الرئيسة لتونس ،إال أنها تتداخل مع أولوية رئيسة أخرى :أمن الحدود .يلعب الجيش دورا ً يف
حامية الحدود مع الجزائر وليبيا ،ويتقاسم تلك املسؤوليات مع الحرس الوطني الذي يخضع إىل سلطة وزارة الداخلية .مثة وظيفة
مواجهة داخلية ألمن الحدود التونسية هي الرتكيز عىل منع املتطرفني العنيفني واألسلحة املهربة من ولوج البالد -ومواجهة خارجية ملنع
املهاجرين غري الرشعيني من مغادرة األرايض التونسية للوصول إىل أوروبا يف الشامل 13.وقد كشف استطالع للرأي أجرته مؤسسة بيو
العام  2018عن أن  24باملئة من سكان تونس يخططون للهجرة من البالد خالل السنوات الخمس املقبلة و 68باملئة منهم يرغبون يف
الذهاب إىل أوروبا 14.ويف األشهر التي تلت سقوط بن عيل ،عرب أكرث من  25000تونيس البحر املتوسط إىل أوروبا ،يف حني أدت األزمة
15
املزمنة يف ليبيا إىل فرار أكرث من  35000شخص منها إىل تونس يف الوقت نفسه تقري ًبا.
ميل عىل طول الحدود الليبية للحد من النشاطات اإلرهابية
كثّف الجيش التونيس جهوده األمنية عىل الحدود ،وأقام سيا ًجا بطول ً 125
16
عرب الحدود وكذلك الهجرة غري الرشعية والتهريب مبساعدة من رشكاء أجانب .وعىل الرغم من منع السلطات التونسية تهريب 2.5
17
مليار مادة إىل داخل البالد ،إال أن هناك تقارير تفيد بوجود خرق للسياج وقبول حرس الحدود رشاوى للسامح باستمرار التهريب.
نظ ًرا ألهمية تهريب البضائع غري املرشوعة لالقتصاد األشمل يف تونس واملناطق الحدودية عىل وجه الخصوص ،حاول الجيش ترقية
الحوار مع املجتمعات الحدودية من أجل إدارة التهريب بدالً من القضاء عليه وهو أمر مستبعد إىل حد كبري .الهدف هو الحد من
اإلتجار باملخدرات واألسلحة واألشخاص ،مع عدم تعطيل النشاط االقتصادي للمجتمعات الحدودية التي من شأنها زعزعة االستقرار.
عالو ًة عىل ذلك ،ال يزال التنسيق بني الجيش وقوات الحرس الوطني عىل الحدود ضعيفًا ،مع وجود بعض التنسيق عىل املستوى
التكتييك فيام يخص الدوريات املشرتكة وتبادل املعلومات عىل املستوى األدىن ،لكن التنسيق ال يزال ميثل فجوة كبرية عىل املستويني
التشغييل واالسرتاتيجي ،والسيام حني يتعلق األمر بوضوح الصالحيات وتحديد مجاالت املسؤولية .ستساعد الجهود الناشئة داخل
الحكومة األمريكية يف تتبع عائد االستثامر بشكل أفضل ملساعدة قطاع األمن ،من خالل املراقبة والتقييم ،عىل تسليط الضوء عىل هذه
الفجوات مبرور الوقت.
االحترافية واالستعداد
لقد أبقى بن عيل الجيش ضعيفًا عم ًدا لعقود لتجنب االضطرابات السياسية التي شهدها الشارع التونيس املعرض لالنقالبات عىل مر
التاريخ .تم إبقاء الجيش بعي ًدا عن اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية الرئيسة وظل يفتقر إىل املوارد مبيزانية متواضعة للغاية مقارن ًة مبيزانية
وزارة الداخلية 18.إضاف ًة إىل ذلك ،كانت للجيش خربة محدودة يف القتال بعد االستقالل التونيس العام  ،1956واألهم من ذلك كجزء من
مهام األمم املتحدة لحفظ السالم.
يف الواقع ،أسفر هجوم جبل شامبي العام  2014عن أكرب عدد من الضحايا العسكريني املسجلني منذ أزمة بنزرت العام  ،1961حيث
قتل أربعة عرش جنديًا عىل أيدي كتائب عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة 19.وبعد سقوط الرئيس بن عيل ،سعت الحكومة
الجديدة يف تونس إىل ترقية الجيش مع إعطاء األولوية الحرتافيته وجهوزيته نظ ًرا للتهديدات األمنية التي تلوح يف األفق.
عىل الرغم من املشاكل االقتصادية يف البالد ،ارتفع اإلنفاق العسكري التونيس من  572مليون دوالر يف العام  ،2010قبل الثورة ،إىل 824
مليون دوالر يف العام ( 2018بلغ اإلنفاق ذروته بحواىل مليار دوالر يف العام  20.)2016مكّنت الزيادة يف امليزانية العسكرية الجيش من
الحصول عىل أنظمة أسلحة جديدة ،لكن تدفق املساعدات والتدريبات األجنبية ،وخاصة من الواليات املتحدة وأوروبا ،ساهم بالنصيب
األكرب يف تعزيز جهود االحرتافية والجهوزية 21.مع ذلك ،فإن التقدم بطيء بشكل مفهوم نظ ًرا للخلل السيايس داخل تونس وعدم اليقني
بشأن دور الجيش يف الحياة السياسية للبالد ،وحالة الجيش بعد عقود من اإلهامل يف عهد بن عيل.
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الفعالية العسكرية واالستفادة من مساعدة قطاع األمن الخارجي
هناك أربع معطيات متيّز تطور تونس العسكري :السياسة والعقيدة ،التعليم ،التدريب واملعدات ،والتامرين والعمليات واملؤسسات.
ويف حني أحرزت تونس تقد ًما يف العديد من املجاالت ،التزال هناك ثغرات يبدو الجيش حريصاً وملتزماً مبعالجتها لتلبية أولوياته
الوطنية .إن سد هذه الفجوات سيشكل أوضح دليل حتى اآلن عىل أن الجيش التونيس قد وضع ماضيه االستبدادي وراءه.
سياسة وعقيدة غير واضحتين
عىل الرغم من أن القيادة املدنية والعسكرية التونسية ناقشت يف كثري من األحيان التهديدات األمنية الناشئة عىل البالد  -مكافحة
اإلرهاب عىل وجه الخصوص  -مل يتم بعد وضع اسرتاتيجية دفاعية متامسكة أو عقيدة للشعب التونيس .تحاول الواليات املتحدة،
والرشكاء األوروبيون بدرجة أقل ،مساعدة تونس يف مجال السياسة والعقيدة :فمن ورش العمل والتدريب يف جامعة الدفاع الوطني يف
العاصمة واشنطن إىل االجتامعات االستشارية مع كبار املسؤولني العسكريني واملدنيني يف تونس ،كان املسؤولون والخرباء األمريكيون
يشجعون ويعملون مع تونس لوضع اسرتاتيجية دفاعية متامسكة للبالد .وبحسب ما ذكر ،تم نرش مسودات إرشادية للدفاع من قبل
22
وزاريت الدفاع والداخلية التونسية ،لكنها مل تظهر بعد كمستندات سياسية رسمية متاحة للجمهور.
أشار بعض الذين لعبوا دو ًرا استشاريًا إىل أن عدم النجاح يف التخطيط االسرتاتيجي التونيس يف فرتة ما بعد بن عيل يرجع إىل مجموعة
من العوامل وإىل تضارب األولويات :فالتقلبات السياسية واالقتصادية والتهديدات قصرية األمد ترصف االنتباه عن التفكري االسرتاتيجي،
وكذلك عدم وجود خربة يف التخطيط االسرتاتيجي .كام أن التحوالت البطيئة للغاية يف الثقافة املؤسسية تحول دون إصالح االسرتاتيجية
والعقيدة .االفتقار إىل القوى العاملة بسبب قلة عدد املوظفني ونقص املوارد يف الجيش التونيس ،يؤدي دوماً إىل سقوط التخطيط
االسرتاتيجي.
يف العام  ،2016توقعت الواليات املتحدة وغريها من الجهات املانحة أن تطلق وزارة الخارجية سياسة تونسية ملكافحة اإلرهاب .ولكن
برصف النظر عن بيان رئايس غامض سلط الضوء عىل نهج مك ّون من أربعة محاور (الوقاية والحامية واإلجراءات القضائية والثأر) ،مل
تظهر وثيقة عامة أو صياغة واضحة ومفصلة لالسرتاتيجية 23.كام كانت هناك تقارير مستفيضة حول تطوير وتوزيع وثيقة بيضاء أكرث
شمول للدفاع الوطني بالتعاون مع مشورة من الواليات املتحدة والرشكاء األوروبيني ،بيد أنه مل يتم جعل هذه الخطط أو السياسة
ً
واضحة للشعب .الرتكيز عىل قيمة التخطيط االسرتاتيجي واملساءلة العامة من خالل التدريب وتقديم املشورة والقيام بعمليات رشاكة
مع تونس ،ميكن أن يساعد يف تعزيز التح ّول بني األجيال يف سلوكيات القيادة نحو الشفافية مبرور الوقت؛ ومع ذلك ،فسيتطلب هذا
أيضً ا من القيادة السياسية املدنية يف تونس قبول مسؤولية هذه الشفافية.
شراكات فعالة من خالل التعليم والتدريب والتجهيز والتمارين
عىل الرغم من أن تونس وضعت أنظمة تدريب وتعليم عسكرية خاصة بأفرادها ،إال أن الواليات املتحدة والرشكاء األوروبيني يدعمون
هذه الجهود مبساعدة كبرية .وقد تطورت املساعدة التعليمية والتدريبية األمريكية لتونس من خالل قنوات عدة .فالواليات املتحدة
تز ّود البالد بتمويل دويل للتعليم والتدريب العسكري بقيمة تزيد عىل مليوين دوالر يف السنة 24.ومن خالل برنامج الزماالت الدراسية
ملكافحة اإلرهاب ،بلغ إجاميل املساعدات األمريكية حواىل  2.7مليون دوالر بني عامي  2012و ،2016وذلك قبل أن يتم خفض متويل
املنحة لتونس يف ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ،ومن املحتمل إعادة توزيعها عىل سلطات أخرى 25.كام حصلت تونس عىل  65مليون
دوالر من التمويل العسكري األجنبي للسنة املالية  2019من الواليات املتحدة ،الذي يركّز عىل األولويات املحددة بشكل مشرتك ،مبا يف
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ذلك مكافحة اإلرهاب وأمن الحدود والقدرة االستخباراتية والنضج الدفاعي وبناء املؤسسات الدفاعية وتحسني القدرة التقليدية وقوات
الطوارئ .وتلقت تونس أيضً ا مساعدة كبرية يف السابق مبوجب املادة  1206واملادة  ،2282ويف الوقت الحايل مبوجب املادة  333من
26
سلطات وزارة الدفاع األمريكية لتمويل تدريب وتجهيز يتجاوز  160مليون دوالر منذ العام .2011
فرنسا ،وهي رشيك تاريخي ملا بعد االستعامر يف تونس ،أطلقت برنام ًجا للتعاون يف مكافحة اإلرهاب يف ترشين األول/أكتوبر 2015
تض ّمن تعه ًدا مبساعدة تونس يف تطوير وتدريب قوة عمليات خاصة جديدة ،ومواصلة برامج التدريب والتعليم للضباط التونسيني يف
فرنسا ،وتأسيس أكادميية عسكرية تونسية يف قفصة 27.ومن خالل برنامج الرشاكة والتعاون الفردي التابع ملنظمة حلف شامل األطليس
مع تونس ،يوفّر الحلف التعليم والتدريب العسكريني للجيش التونيس ،فضالً عن التدريب عىل قدرات مكافحة اإلرهاب وقابلية
28
التشغيل البيني مع الجيوش األعضاء يف حلف شامل األطليس.
استفاد الجيش التونيس أيضً ا من مجموعة من الربامج التدريبية التكتيكية والتشغيلية من الواليات املتحدة والرشكاء األوروبيني وحلف
شامل األطليس التي تستهدف قدرات محددة .قادت الواليات املتحدة بهدوء برنامج تدريب وتقديم املشورة واملساعدة مع الجيش
التونيس .وقد عمل  150من مشاة البحرية األمريكية ،مبا يف ذلك فرقة عمليات خاصة مع الجيش التونيس ،يف التدريب عىل عمليات
مكافحة اإلرهاب 29.وتوفّر اململكة املتحدة أيضً ا مراقبة الحدود وتدريب الدوريات للجيش والحرس الوطني 30،وقامت الواليات املتحدة
وأملانيا بتمويل أجهزة استشعار لتأمني حدود تونس مع ليبيا.
تشارك تونس يف التدريبات العسكرية مع الجيوش األمريكية واألوروبية واإلقليمية ،وتستضيف القيادة األمريكية األفريقية تونس من بني
دول رشيكة أخرى من أفريقيا وحلف شامل األطليس يف العديد من التدريبات ،مبا يف ذلك التدريبات السنوية التي تركّز عىل مكافحة
اإلرهاب مثل فلينتلوك واألسد األفريقي ،وكذلك مترين فينيكس أكسربس الذي يركز عىل إنفاذ القانون البحري 31.كانت تونس مراق ًبا يف
«عملية ترايدنت جانكشن» التي قادها حلف شامل األطليس العام  2015وهي أكرب مناورات عسكرية لحلف شامل األطليس منذ
حجم مع دول شامل أفريقيا وجنوب أوروبا التي تضم مبادرة
الحرب الباردة 32.شاركت تونس أيضً ا يف العديد من التدريبات األصغر ً
33
« 5+5دفاع» التي تركّز عىل األمن يف البحر املتوسط.
تزايد عمليات مكافحة اإلرهاب واألمن الحدودي
يرتكّز الجيش التونيس بشكل عام عىل الداخل ويقترص عىل مكافحة اإلرهاب واألمن الحدودي .ويُزعم أن قوة «برنامج التدريب وتقديم
املشورة واملساعدة» التابعة للواليات املتحدة كانت ضالعة يف «مجموعة من املهام الرسية» مع الجيش التونيس ،والسيام يف املناطق
الحدودية حيث اشتبكت عنارص تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية مع الجيش التونيس وأفراد الحرس الوطني 34.كام
كلً من العمليات األمريكية ضد الدولة
أنشأت الواليات املتحدة قاعدة للطائرات بدون طيار يف بنزرت ،مع عمليات مراقبة تساعد ّ
اإلسالمية يف أماكن مثل ليبيا ،وتوفر االستخبارات العسكرية التونسية بشأن تهديدات محتملة من تنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم
القاعدة 35.وعىل الرغم من أن هذه املهام غري مسلحة يف الوقت الحايل ،إال أن هناك تكهنات حول إمكانية شن غارات مسلحة من
تونس وحتى معها.
تنفّذ تونس بشكل روتيني ،وبنجاح كبري ،عمليات مشرتكة مع الجزائر ملكافحة التهريب واإلتجار والنشاط املتطرف العنيف عىل طول
الحدود املشرتكة 36.يف العام  ،2014شن الجيشان عملية هامة شارك فيها حواىل  8000جندي جزائري و 6000جندي تونيس القتالع
العنارص املتطرفة العنيفة التي تعمل يف املناطق الحدودية 37.ولعبت وحدة االستخبارات املشرتكة التي شكّلها البلدان يف العام 2013
38
دو ًرا فعالً يف العمليات التي قتلت قادة كتائب عقبة بن نافع العام .2017
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الثغرات المؤسسية في حماية الحريات المدنية والشفافية والتخطيط االستراتيجي
عىل مر التاريخ ،كان ميزان القوى يف تونس مييل لصالح قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية وبعي ًدا عن الجيش .بدأ إقصاء الجيش
لعقود من أي دور أسايس يف الحياة السياسية يف البالد ينقلب بعد ثورة الياسمني ،ويعزى ذلك جزئياً إىل كونه غري ملوث إىل حد ما
بفساد وانتهاكات النخبة السياسية  ،كام يرجع ذلك جزئ ًيا إىل وجود هدف أكرب هو عمليات مكافحة اإلرهاب .ومع ازدياد نفوذ الجيش
داخل تونس ،يواجه هذا األخري تحديات يف إيجاد التوازن مع قوات وزارة الداخلية التي التزال قوية ومؤثرة .إن إضفاء املحصلة صفر
عىل اإلطار التنافيس للقوات العسكرية مقابل قوات وزارة الداخلية يف األوساط السياسية ،قد يكون فيه مبالغة من جانب الجيش
التونيس .اللواء رشيد عامر يجسد رسدية تحذيرية يف هذا املوقف ،حيث ميتطي موجة من الشعبية بعد أن نُسب إليه خطأ رفض أوامر
بن عيل بإطالق النار عىل املتظاهرين خالل الربيع العريب .قام عامر بتعزيز سلطته برسعة يف تونس يف األشهر التالية بعد اإلطاحة بنب
وعي العديد من القادة العسكريني يف مناصب أمنية قومية حاسمة ومناصب حكام
عيلَ ،
ونصب نفسه ً
رئيسا لألركان يف الجيش ّ
39
املحافظات.
عىل الرغم من أن الكثري من هذا تم عكسه عندما تم الضغط عىل عامر لالستقالة ،إال أن السيطرة العسكرية عىل مؤسسات الدولة
تشكّل مصدر قلق محتمل لحلفاء تونس ورشكائها ،وهي مجال يستحق الفحص الدقيق لجهود املراقبة والتقييم الدولية .أطلق مكتب
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية األمريكية أول برنامج له يف تونس يف العام  .2012ومن خالل تركيزه عىل
إصالحات الحكم واألمن والعدالة وقدرة املجتمع املدين وبناء مؤسسات الدفاع يف تونس ،يسعى عمل مكتب الدميقراطية وحقوق
اإلنسان إىل :تعزيز قدرة املؤسسات التونسية وفقًا ملعايري ومقاييس حقوق اإلنسان والحريات املدنية 40.هذا مهم بشكل خاص يف
أعقاب التهديد املتطرف العنيف يف تونس وما يرتتب عليه من خطر خفض معايري الحرية املدنية  -خاصة من قبل عنارص الرشطة
والحرس الوطني الذين اشتهروا باالنتهاكات التي ارتكبت يف عهد بن عيل ،باسم عمليات مكافحة اإلرهاب .وقد أقر الربملان قانونًا صار ًما
ملكافحة اإلرهاب يف العام  2015يعيد فرض عقوبة اإلعدام ومينع املشتبه فيهم من الوصول إىل املساعدة القانونية ملدة خمسة عرش
41
يو ًما ،ويجيز مراقبة املواطنني من خالل أساليب كالتنصت عىل الهاتف.
تم تقسيم اللجنة الربملانية التونسية القدمية التي تركز عىل الدفاع إىل قسمني يف العام  :2014لجنة التنظيم اإلداري وشؤون القوات
املسلحة ،ولجنة األمن والدفاع .األوىل مكلّفة ظاهريًا باإلصالح اإلداري ملؤسسة األمن يف البالد ككل (ليس فقط الجيش بل أيضً ا القوات
التابعة لوزارة الداخلية) ،يف حني أن األخرية مسؤولة عن مراقبة التهديدات واألولويات االسرتاتيجية يف تونس واالستجابة لها 42.وقد
أحرزت كلتا اللجنتني تقدماً ضئيالً يف إصالح مؤسسة الدفاع التونسية ،والزال هناك نقص كبري ،وبالنسبة إىل بعض الرشكاء مثة نقص يثري
اإلحباط يف الوضوح والشفافية حول التخطيط اإلداري واالسرتاتيجي داخل الجيش التونيس .من املحتمل أن يكون سبب عدم الفعالية
هذا هو افتقار اللجان إىل والية وإرشاف حقيقيني ،باإلضافة إىل التحدي املتمثل يف الربملان الضعيف الذي يعاين من نقص يف املوظفني.

خاتمة
يتعي عىل الحكومة التونسية أن تستفيد
عىل الرغم من أن الجيش التونيس خطا خطوات كبرية يف فرتة ما بعد ثورة الياسمني ،إال أنه ّ
من نقاط القوة العسكرية وأن تضع معايري واضحة ألهداف الجيش ودوره املؤسيس .سيتطلب ذلك رفع مستوى مشاركة املانحني إىل
املستوى االسرتاتيجي مع الحكومة التونسية لتوضيح أدوار ومسؤوليات الجيش والحفاظ عىل املستويات الحالية من مساعدة قطاع
األمن .كام يجب عىل الحكومة التونسية أيضاً معالجة الثغرات يف الفعالية من أجل تلبية األولويات الوطنية املقررة للجيش وتحسني األداء.
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تتطلّب معالجة هذه الفجوات أربعة إجراءات من جانب الحكومة التونسية .أوالً ،يجب أن تضع أهداف السياسة بوضوح الستخدام
الجيش وتأسيس عقيدة توجيهية مرتبطة باألولويات الوطنية ،مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب .ثان ًيا ،يجب عليها أن تستفيد من الرشاكات
القوية مع املانحني األجانب ملواصلة تدريب وتجهيز قواتها واملشاركة يف التبادالت والتامرين التعليمية .ثالثًا ،يجب عليها تعزيز قدراتها
الخاصة يف مجال مكافحة اإلرهاب وأمن الحدود من خالل عمليات رشاكة مستهدفة مع القوات األمريكية والقوات املتحالفة معها.
وأخ ًريا ،يجب أن تسعى لتعزيز مؤسساتها من خالل حامية الحريات املدنية وتعزيز الشفافية والوضوح يف التخطيط االسرتاتيجي.
سيساعد تقديم املراقبة والتقييم املقاس عىل كل من مستوى السياسات والربامج بالرشاكة مع الحكومة والجيش التونيس يف تحديد
وتوضيح األهداف املتوسطة .ومن خالل تنفيذ هذه الخطوات لتحسني فعاليتها ،سيكون للجيش التونيس دور مهم يلعبه يف حامية
التطور الدميقراطي يف تونس.
حجاب شاه هي زميلة مشاركة يف برنامج األمن الدويل يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية .حصلت عىل درجة املاجستري يف
الدراسات األمنية من كلية الشؤون الدولية يف جامعة جورجتاون.
ميليسا دالتون تدير مرشوع الدفاع التعاوين يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية .قبل دورها يف مركز الدراسات االسرتاتيجية
والدولية ،عملت ملدة عرش سنوات يف وزارة الدفاع األمريكية.
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