
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الت   الثالثة، األلفية من الثاني العقد في العربية المنطقة دول من كثير   شِهَدت  أعقاب في متتالية، سريعة   تحوُّ

 على السيطرة إحكام عن الدول بعض وَعْجز أمني، انفالت   من عنها نتَج  وما العربي، الربيع بثورات ُعرف ما

الت هذه آثارُ  تزال وال حدودها، ة التحوُّ  األمني. واالرتباك الفوضى من حالة   ُمحِدثة   الحالي، وقتنا إلى ممتدَّ

 خطًرا األكثر

ا واألكثر األخطَر، كانت السورية الحالة أن يبدو  نشاُط  ازداد إذ الِحقبة؛ تلك في األمني الضعف لحالة وضوح 

ا، اإلرهابي داعش تنظيم ا كثير  ت األرض، من واسعة ِمساحات   على ُمستحوذ   إلى العراق في الَموِصل من امتدَّ

ة  الخالفة دولة أو (ISIS موالشا العراق في اإلسالمية الدولة) يسمى ما تحت سوريا في وإدلب الرقَّ

دين آالف استقطاَب  اإلرهابي التنظيُم  واستطاع المزعومة، ى بلدان من المجنَّ  .دولته ظل   في للعيش شتَّ

 الوقائُع  أظهرت له، والتمكين اإلرهابي، الِكيان هذا لظهور الظرفية أو العميقة األسباب عن النظر وبغض  

ةَ  المتالحقة ا ترحم لم التي الدموية وجرائَمه تنظيم،ال وحشيَّ ا، أو صغير   حضرية ومراكزَ  عواصَم  واستهدفت كبير 

ا اإلنسانية. تجاه شنيعة فظيعة أعماال   وارتكبت كثيرة،  م2014 عام في َدولي تحالف إنشاءَ  استدعى ممَّ

؛ 85 على اشتمل ي دولة   وانتزاع داعش مطاردة في التحالُف  هذا نجح وقد عليه. والقضاء للتنظيم للتصد 

 إلى الِفرار إلى أعضائه من الكثيرَ  هذا ودفع وسوريا، العراق في عليها يسيطر كان التي األراضي جميع

نهم هشاشة أكثرَ  ُأخرى بلدان إلى أو منها، جاؤوا التي مواطنهم  . التنظيم قوة استعادة من تمك 

ُق ت مشكلة   باتت ديارهم إلى المقاتلين هؤالء عودة لكنَّ   ودول العربية الدول من كثير في األمنية األجهزة ؤر 

د إذ أجمع؛ العالم  انتقال باحتمال ُيؤِذن فهو دولهم، أمن على كبير خطر   تعد المقاتلين عودة أن الوقائُع  تؤك 

 لمنع وقوية؛ سريعة   إجراءات   تتخذَ  أن الدول على الواجب من كان هنا ومن الداخل، إلى العنيف التطرف

ي هذا أمام نفسها وجدت التي الدول تلك من واحدة   تونُس  كانت وإذا الخطر. هذا فحالاست  الصعب، التحد 

 السياسية والصراعات االقتصادية، واألَزمات الداخلية، األوضاع حساسية بسبب صعوبة؛ أكثرُ  هنا المشكلةَ  فإن

ساتها الدولة أجهزة أنهَكت التي ا ومؤسَّ  . كثير 

 المعلومات نقص

ق استخباراتية مشكلة   هناك تبدو تونس، إلى العائدين ِملف   فتح دعن  رسمية بيانات قاعدة وجود بعدم تتعلَّ

كاتهم وأسمائهم صفوفه، في للقتال داعش راية تحت المنَضوين التونسيين أعداد عن  وأعمالهم وتحرُّ

ا هذا وكان الخارج. في ونشاطاتهم ا سبب   وأصاب الملف، هذا معالجة يف األمنية األجهزة ضعف في مباشر 

 تونس واإلرهاب، التطرف بقضايا تممه باحث

 سويلمي محمد

  تونس إلى العائدون
 والمجتمع الدولة أزقم



 

 

ية والمعابر والحدود المطارات إداراِت  ا ومعرفتهم، للعائدين دقيق ضبط   عن بعجز البر   سابقة. لمعلومات َوفق 

وا تونسي آالف سبعة نحو أن إلى أشارت رسمية غيرَ  تقديرات   فإن هذا ومع  العراق في داعش إلى انضمُّ

 في بارزين مقاتلين أصبحوا منهم وكثير   التنظيم، في األجانب المقاتلين ِفَرق أكبرَ  ليكونوا وليبيا، وسورية

 . األمامية الصفوف

ا  السنوات في األعداد ازدياد ومع م،2017 عام في شخص 800 نحو عدُدهم بلغ فقد تونس إلى العائدون أمَّ

ةَ  فإن منهم، المزيد عودة واحتمال األخيرة سواتم الذين هؤالء قدرة من مخاوَف  َثمَّ  خاليا إنشاء على بالقتال رَّ

ل أن أو التونسي، الداخل في عمليات وارتكاب نائمة، ا إفريقيا شمالي تتحوَّ  في للتنظيم وجهة إلى عموم 

ب وهذا المستقبل،  . العائدين مع للتعامل ُمحَكمة ُخطة وضع يتطلَّ

 العنف من موجات

ذت وقد العنف، من ليةمتتا بموجات م2011 منذ ُأصيبت تونس أن الواقُع  ُينبئنا حة الجماعاُت  نفَّ ة المسلَّ  عدَّ

 عام شهد المثال: سبيل على َحِرج. موقف في ووضَعتها التونسية، األمنية األجهزة أربَكت إرهابية عمليات

ا م2015 ط التي الدموية الجرائم من عدد   شهد فقد عنها؛ مسؤوليَته وأعلن اإلرهابي داعش تنظيُم  لها خطَّ

ى كثيف، عشوائي نار إطالَق  مارس 18 في التونسية العاصمة في باردو متحف ا 22 مقتل إلى أدَّ  شخص 

اح من أغلُبهم آخرين 50 وإصابة ا بالمهاجمين، داعش تنظيُم  وأشاد األجانب، السيَّ د   نشر في نجحوا أنهم مؤك 

ار التونسيين بين الرعب   (.تعبيرهم حد )على الصليبيين يوفهموض الكفَّ

 بضع وفي )كالشنكوف(، آليه ببندقية «سوسة» مدينة في الشواطئ أحدَ  تونسي شاب   هاجم هرأش 3 وبعد

ل دقائَق  ا. 39و قتيال   38 فيها َمجَزرة إلى الشاطئ حوَّ ا 12 انتحاري   َقَتل م2015 نوفمبر وفي جريح   من عنصر 

: التنظيُم  وقال التونسي، الرئاسي األمن عناصر عون كثيرين تونس في إن» وقتئذ   صفوف في القتال إلى يتطلَّ

ون له، بالوالء َيدينون التونسي الداخل في أنصار   لديه التنظيم أن يعني وهذا ،«داعش  ما لتنفيذ ومستعدُّ

 .التنظيم قادةُ  عليهم ُيمليه

حين أن إلى تقاريرُ  وتشير وا المسلَّ  الليبية الدولة انهيارَ  داعش تنظيُم  استغلَّ  فقد تونس، خارج تدريبات   تلقَّ

رات وإعداد للمقاتلين، تدريب معسكرات إلقامة ا اإلرهابية. العمليات لتنفيذ المتفج   األمنية المشكلةَ  زاد وممَّ

ا ة، الحدودُ  تعقيد  ما وال الممتدَّ ها التي ليبيا مع الحدود سيَّ  قانونية، غير بطرق العبور في العائدون استغلَّ

ل نفسه اإلشكاُل  وهذا الحدودية. المناطق في الكبير النفوذو القُدرات ذات التهريب شبكات بمساعدة  سهَّ

ا ا المقاتلين عبور أيض   ُندرَة  أن ويبدو سوريا. إلى وصوال   تركيا إلى ومنها ليبيا، إلى الذهاب رحلة في سابق 

ن المشكلة هذه مع للتعامل الالزمة التنظيمية القُدرات وضعَف  االستخباراتية، المعلومات  لعائدينا بعض مكَّ

 .اإلرهابية الجرائم لممارسة مساحات   وأوجد وتنفيذها، إرهابية لعمليات التخطيط من

 حاد   خالف

ة مع  العنف موجات وأمام األخيرة، السنوات في تكاثرت التي اإلرهابية الجماعات هذه مواجهة في الخبرة قلَّ

 ضرورةَ  فريق   يرى إذ العائدين؛ مع التعامل بشأن التونسية النظر وجهات في خالف   يسود البالد، شهدتها التي

 ُحَجج إلى الرأي هذا أصحاُب  ويستند التونسي. المجتمع في جديد من دمجهم وعدم السجون، في إبقائهم

ها: لم األمن على خطر   للعائدين النفسية التركيبة أن أهمُّ  الكر   فنون في خبراءَ  باتوا ألنهم االجتماعي؛ والس 

طوا وألنهم إرهابية. جماعة مع القتال في السابق انخراطهم بسبب ي؛والتخف   والفر    القتل عمليات في تورَّ



 

 

هم والشام، العراق في المزعومة الخالفة دولة بإقامة وآمنوا الرؤوس، وقطع والذبح  في أخفقوا لكنَّ

ا تونس؛ في الحلم هذا تحقيَق  يحاولوا أن المستبَعد غير ومن ُمحَبطين، فعادوا تحقيقها  وجودهم أن يعني ممَّ

ا ما وال خطر، مصدرَ  يعدُّ  أحرار  ا مضطرب فالمجتمُع  البالد، بها تمرُّ  التي الظروف هذه في سيَّ  ومأزوم سياسيًّ

ا. ما اقترفوها، جرائَم  على الكثيرين محاسبة ترَك  وإن اقتصاديًّ ع ربَّ  الجرائم تلك ممارسة في التمادي على يشج 

جن أن آخرُ  يق  فر يرى حين في الداخل. في ي قد السَّ ة؛ النتائج ضد   إلى يؤد  ف   َيبُرز إذ المرجوَّ ل أن من تخوُّ  تتحوَّ

ن فضاءات إلى السجون ل اإلرهابي، للفكر والدعاية والتجنيد االستقطاب من المتطرفين تمك   انتشار وُتسه 

دة الفكرية العقائد  دوافع فإن ُأخرى، ناحية ومن .العقائديين غير المجرمين صفوف في والمتطرفة المتشد 

ين  األعمال في ناشطة مشاركة   لبعضهم يكون فربما وآخَر، شخص بين تختلُف  التنظيم َرْكب إلى المنضم 

ات آخرون واكتفى اإلرهابية،  من األمل خيبة بسبب تكون قد للعودة دوافعهم وإن عنيفة. غير ثانوية بمهمَّ

ع آخرين تجنيد في الرغبة بدافع تكون وقد ما، وقت   في بها آمنوا التي المتطرفة الفكرية العقيدة  والتوسُّ

ا، العائدين هؤالء رموز فكَّ  يوجب ما وهو والخارج، الداخل في عمليات تنفيذ في  المدانين ومحاكمة فرديًّ

 .خِطرة بجرائَم  منهم

ا اقترح إذ الثاني؛ الرأي إلى يميل المرزوقي المنصف السابق الرئيُس  وكان ا العائدين بعض يمنح تشريع   مسار 

ا يلَق  لم االقتراح لكنَّ  المجتمع، في لالنخراط ا! استحسان  اب مجلس وأقرَّ  كافي   م2015 عام في التونسي النوَّ

ا طين مالحقة يجيزُ  قانون   الفعلية الممارسة أن غيرَ  القضاء، أمام البالد خارَج  إرهابية أنشطة في المتور 

ها:أ قانونية، بعوائَق  اصطدمت لطات افتقار همُّ ة إلى السُّ َط  تثبت واضحة أدلَّ  إرهابية أنشطة في العائدين تورُّ

 .الصراع أماكن في

ة، مراكزَ  في العائدين المقاتلين عزل ضرورةَ  آخرُ  فريق   يرى وذاك هذا وبين  طويل نفسي لعالج وإخضاعهم خاصَّ

دَ  حتى سنوات؛ يمتدُّ  المدى يهم عليهم للمشرفين يتأكَّ  ُيعاد ثم والتكفيري، والمتطرف المنحرف الفكر عن تخل 

 .المجتمع في دمجهم

 التونسي المجتمع

 كان إذا وما نفَسه، التونسي المجتمَع  تخصُّ  تونس، إلى العائدين مع التعامل في تبرز ُأخرى معضلة   وهناك

ا لون وهم بعودتهم، المباشر المعنيُّ  هو إنه إذ بأفراده؛ ودمجهم العائدين هؤالء الستيعاب مستعدًّ ا يمث   جزء 

ل الذي هو فالمجتمع اجتماعية؛ وَعالقات   قرابة أواصرُ  ولهم نسيجه، من  وتبدو ودمجهم. احتواءهم يسه 

خذوا المجتمع، فارقوا المقاتلين هؤالء أن في الدمج مشكلةُ   في وانخرطوا تجاهه، ُعدوانية مواقَف  واتَّ

 الدموي العنف من عوالَم  في وانغمسوا وممارساته، القاتهوعَ  وِقَيمه عقائده في متطرف تنظيم صفوف

ع. ال- المجتمُع  يجد لذلك المرو   في صعب اختبار أمام نفَسه -واألصدقاء والجيران واألقارب اأُلَسر في ممثَّ

 البرلمان مقر   أمام التظاهر إلى التونسيين من مئات دعا مما ومعايشتهم، لقائهم وفي العائدين، مع التعامل

ا التونسي؛ د التوبة، اسم تحت كان لو حتى اإلرهابيين، المقاتلين لعودة رفضهم عن تعبير   المتظاهرون وردَّ

  .«ةاإلرهابي للعصابة حرية.. ال بة..تو ال» منها: مختلفة، شعارات  

ا اإلشارةُ  ويمكن ق الملف، هذا في إنسانية مسألة إلى أيض   خاطرفالم العائدين، والنساء باألطفال تتعلَّ

عةُ  مات   دخلت لذا النساء. وأغلب األطفال على بالطبع تنطبق ال الرجال من المتوقَّ  خط   على حقوقية منظَّ



 

 

 اقترفها جرائَم  على األطفال محاسبة وعدم إنسانية، معاملة   معاملتهم بضرورة وطالبت تونس، إلى العائدين

 . االحتجاز أثناء في الواجبة نيةالقانو اإلجراءات في حقوقهنَّ  كامَل  النساء ومنح آباؤهم،

مات في العالقين األطفال السترجاع جهد بذل إلى التونسيةَ  السلطاِت  المنظماُت  هذه ودَعت  ليبيا مخيَّ

ا بقائهم في ألن وسجونها؛ والعراق وسوريا د خطر   استغرقت القضية أن ومع الدول. من وغيَرها تونس يهد 

ا ، وقت  ا ببذلهم التونسيين؛ المسؤولين من متعاقبة   وتصريحات   طويال   هؤالء استرجاع في كبيرة جهود 

َهت -األطفال ية عدم ُمفادها المسؤولين إلى اتهامات   ُوج   عدد فإن الملف؛ هذا مع التعامل في الكافية الجد 

 بعَض  مَل ح ما وهو السجون، في طفال   44 نحو يقبع حين في الواحدة، اليد أصابَع  يتجاوز ال العائدين األطفال

ا الملف؛ هذا إثارة في الضغط على العائالت مع بالتعاون المدني المجتمع منظمات  .استعادتهم على حرص 

 القول ختام

 وجهات في والخالُف  المعالم، واضح غيرَ  تونَس  إلى واالضطراب الصراع أماكن من العائدين مع التعامُل  يزال ال

ا زال ما النظر ا؛ واسع  ب  ا الوضُع  بيتطلَّ  لذا ومتشع  ا تعاون  ساتها الدولة أجهزة بين سريع   والمجتمع ومؤسَّ

 معالجة   تضمن العائدين، مخاطر الحتواء عملية وُخطة شاملة سياسة لوضع وأطيافه؛ فئاته بجميع المدني

قة للمشكالت ُمجدية   ُف  ال القضية تلك معالجة أن تأكيد مع بها. المتعل   حَدها؛و األمنية اإلجراءات عند تتوقَّ

ب بل  المتطرف والفكر الدموي، العنف رواسب من وتخليصهم العائدين، احتواء وسائل في البحث تتطلَّ

ام، ة   عودتهم دون والحيلولة وتعاليمه، اإلسالم روَح  يخالف الذي الهدَّ  اإلرهابي، النشاط مزاولة إلى ُأخرى مرَّ

 تونس تخصُّ  ال القضيةُ  إذ الملف؛ هذا معالجة يف معها والتعاون المختلفة الدول تجاِرب من االستفادة مع

 أجمع. العالم تخصُّ  بل وحَدها؛


