
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا طبيعتها في مسبوقة وغير متتابعة إرهابية   تهديدات   م2011 سنة ثورتها اندالع منذ توُنس تواجه  نوع 

ا، ضت وقد وكمًّ ا الرغم وعلى قليلة.  غير دموية لهَجمات البالد تعرَّ  في حثيثة جهود من الدولةُ  لتهبذ ممَّ

 في األمني الوضع على الرسمية الجهات وسيطرة الماضية، التسع السنوات في الهَجمات تلك مواجهة

 تنته، لم التهديدات أن إال انتشارها، مساحة وتقليص اإلرهابية الهَجمات محاصرة على وقدرتها البالد،

بة النائمةَ  والخاليا  تونسي شاب   آالف لثالثة نشطة   استقطاب   مياديَن  زالت ما تطرفالم الفكر ذاَت  والمتأهِّ

 المنحرف بفكرهم البالد إلى بعضهم عودة واحتماُل  المختلفة، الصراعات مواطن في معارَك  يخوضون

ا.  كبير   المتطرف ومنهجهم   جدًّ

ي  للتطرف التصدِّ

 التشريعي المستوى على ضيةالما الخمس السنوات في اإلجراءات من جملة   التونسية الحكومة اتخذت

ي المؤسسي التنظيمي المستوى وعلى ل بتوُنَس، المحِدق اإلرهاب لخطر للتصدِّ  إصدار في ذلك وتمثَّ

 وضبط اإلرهاب، لمكافحة وطنية لجنة وإنشاء م،2015 سنة األموال غسل ومنع اإلرهاب مكافحة قانون

ها، وتحديد هيكلها  وإنشاء م،2016 سنة واإلرهاب التطرف حةلمكاف إستراتيجية ُخطة وإعداد مهامِّ

دت اإلرهاب، لمكافحة القضائي والقطب األمني القطب  في التوُنسية المحاولة معالُم  بذلك فتجسَّ

ها وسنستعرض جلية، واضحة   التطرف مواجهة  :يأتي فيما أهمَّ

  القانوني الشأن

ْقم ذو القانون صدرَ  م2015 عام في ُق  26 الرَّ  على نصَّ  وقد األموال، غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة المتعلِّ

ولية الوطنية الجهود تدعم قانونية   أداة   لتكوَن  اإلرهاب، لمكافحة الوطنية اللجنة إنشاء ي في والدَّ  التصدِّ

 اإلستراتيجية الُخطةَ  م2016 نوفمبر ٧ في التونسي القومي األمن مجلُس  وأقرَّ  واإلرهاب.  للتطرف

 مواجهة في المشاركين لجميع ومشتركة واضحة رؤية وضغت التي اإلرهاب،و التطرف لمكافحة الوطنية

 هي: رئيسة أُسس أربعة على تقوم شاملة معالجات من عليه احتوت بما ومكافحته، العنيف التطرف

ع، والحماية، الوقاية،  .والردُّ  والتتبُّ

دة ُمحَكمة إستراتيجية إنها  المجال على واإلرهاب التطرف ظاهرة معالجة في تقتصر ال الجوانب، متعدِّ

 واالجتماعية السياسية كالجوانب األخرى؛ الجوانب سائرَ  اهتمامها ُتولي ولكنها والعسكري، األمني

دة   والدينية، والثقافية  واإلنصاف والعدل والسالم الحوار ثقافة لبناء الجاد بالعمل تكون المواجهة أن مؤكِّ

 اإلرهاب لمكافحة الوطنية للجنة سابق ورئيس متقاعد، عميد  

 نصر بن المختار 

ف مواجهة في  التونسية التجِربة  التطرُّ



 

 

 إرهابية أعمال ارتكاب على للتحريض القانوني المنع ضرورة على تونصَّ  واحترامه.  اآلخر وَقبول والتسامح،

 الفكر لمقاومة والحوار التعليم مناهج وتعزيز تنفيذها، أدوات أو أسلوبها أو طبيعُتها كانت مهما تخريبية

ي إلى إضافة المتطرف، جون، في للتطرف التصدِّ  المجتمع في ودمجهم المساجين تأهيل على والعمل السُّ

 .عقوباتهم انقضاء بعد

  الوقاية سياسة

ة الِوزارات جميع من عمل ِفَرق تكوين إلى اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنةُ  سَعت  من بالوقاية المعنيَّ

 مجال في كل   اإلرهاب، مكافحة إستراتيجية لتطبيق ُمحَكمة؛ عمل ُخطط إعداد على ليتعاونوا التطرف؛

صه.  خبراته  المرحلة هذه في الوطنية اللجنة عمُل  وكان واحد، منهج العتماد عمل دليُل  ُأعدَّ  وقد وتخصُّ

ا لطات الِوزارات بين التنسيق في منحصر  ولية والمنظمات الِجَهوية والسُّ  لضمان الداعمة؛ والدول الدَّ

 ومراحل تنفيذها، ومراقبة العنيف، التطرف من الوقاية مشروعات بمجَمل واإلحاطة األداء، في التناُسق

باع وذلك المنشودة، لألهداف تحقيقها وقياس إنجازها، ومقدار يرها،َس   باحترام ُتعنى ثقافية برامَج  باتِّ

لطات المدني المجتمع من فاعلة ومشاركة اإلنسان، حقوق  .الخاص والِقطاع الِجَهوية والسُّ

ى وقد هم الشباب فئات اهتمام جذب إلى والتعاون التنسيُق  هذا أدَّ  الكثيرُ  فالتحقت كة،المشار على وحضِّ

لتها التي التطرف، من الوقاية مشروعات في الجمعيات من  مثل األممية، المنظمات وبعُض  الدولة موَّ

 .الصمود على المجتمعات لمساعدة العالمي والصندوق اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج

 الوطنية الرابطة

ها، توُنس في التطرف ظاهرة تصاُعد أسباب أهم من والمجتمع الدولة بين الَعالقة تدهور إن  وذلك ونموِّ

 والقرى.  األرياف حساب على بالمدن واعتنت الديني، والمجال التعليَم  أهملت التي السياسات بسبب

قمة شعور   فسرى  ووهَنت الدولة، إلى باالنتماء الشعورُ  وضُعف المجتمع، فئات بعض لدى والغيظ بالنِّ

د التي اإلرهابية للجماعات سائغة لقمة   الشباُب  وبات الوطنية.  الرابطةُ   االجتماعية، الهشاشةَ  تلك تترصَّ

 صفوفها، إلى واالستمالة والتجنيد، االستقطاب في فتوظفها المواطنين، لدى النفسيةَ  واإلحباطاِت 

 . اإلرهابية وعملياتها الفكرية، بمناهجها وإقناعهم

ات في شهرية اجتماعات نظيمت إلى اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنةُ  بادرت وقد  بحضور الواليات مقرَّ

لين أعضائها جميع لطات للِوزارات الممثِّ مت الِجَهوية، والسُّ  المدني المجتمع جمعيات مع لقاءات ونظَّ

 في المشاركة األطراف ومسؤوليات اللجنة ومهام الوطنية اإلستراتيجية الخطة أهداف لشرح بالجهات؛

ية البرامج ا الجهودُ  تلك أثمرت وقد العنيف.  التطرف من ةللوقاي المحلِّ ا وعي   العمل بضرورة مجتمعيًّ

عي  كتالميذ استقطاُبها؛ السهل من التي الضعيفة والفئات بالشباب والعناية االجتماعي والتماُسك التطوُّ

يات المدارس  روية،والق الريفية البيئات في والنساء العمل، من العاطلين والشباب والجامعات، والكلِّ

َند فاقدي واألطفال  وكبار والطفولة المرأة ووزارة االجتماعية والشؤون التربية ِوزاراُت  وقامت والعون.  السَّ

ا تكوينية دورات بتنظيم السنِّ  ص َوفق  رين الناشطين من شبكة لتكوين المستهَدفة؛ والفئة للتخصُّ  المؤثِّ

ين  .أهدافها وتحقيق تيجيةاإلسترا الخطة تلك تنفيذ على القادرين الميدانيِّ



 

 

  االجتماعي الصمود

ا اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنةُ  بذلت  بإشراك التطرف، من الوقاية سياسة تنفيذ في كبيرة جهود 

ر نحو على النسائية، والفئات الشباب وفئة الخاص والِقطاع المدني المجتمع باع وفاعل، مؤثِّ  برامَج  باتِّ

دة.   الِقطاعين بين الشراكة وتطوير الجمعيات، مستوى على المبادرات نبثاقا في ذلك أسهم وقد متعدِّ

 المدنية، بالتربية العناية إلى إضافة السياسية، والقيادات بالدولة الشباب ثقة واستعادة والخاص، العام

 قها،وتوثي الوطنية الرابطة وتقوية والدولة، المجتمع إلى باالنتماء الشعور لتعزيز التثقيفية؛ واألنشطة

 في الشباب لدى التطرف عالمات الكتشاف الوعي نشر إلى والسعي األوالد، رعاية في األسرة أثر وتأكيد

 .باكر وقت

ون »النشطاء شبكة تونَس  في المدني المجتمع جمعياُت  أنشأت وقد ت العنيف«، التطرف ضد المدنيُّ  ضمَّ

ة علمية جمعية   خمسين قرابة  الفئات إشراك إلى تهِدُف  وهي إلرهاب. وا التطرف ظاهرة بمكافحة مهتمَّ

رة والجهات افة الشباب، وُدور اإلعالم، كوسائل المدني؛ المجتمع في المؤثِّ  في والخبراء التونسية، والكشَّ

ى ا العنيف التطرف ظاهرة لفهم المجاالت؛ شتَّ ا فهم  ا، صحيح   السياسية بسياقاتها واإلحاطة دقيق 

 شبكة وإنشاء بالوقاية، المستهَدفة والفئات األنشطة تحديدُ  َثم ومن ،والثقافية والنفسية واالجتماعية

 .المجتمعي للصمود فاعلة

 التونسي، المجتمع في التطرف أسباب عن الكشف في كبير أثر   العلمي والبحث العالي التعليم ولِوزارة 

ي الظاهرة، همف لتعميق الجامعات؛ في البحوث من مجموعة   أنجز بحثي برنامج لتنفيذ بمبادرتها  وتقصِّ

ا، عمال   كان وقد العالج.  سبل ذته مهمًّ بة، نتائَج  عن فأسفر واحتراف، باهتمام الِوزارة نفَّ  البرنامج يزال وال طيِّ

ا،  .الله شاء إن قادمة سنوات إلى وسيمتدُّ  مستمرًّ

 الديني الخطاب

 واالضطراب ورعايتهم، األوالد ربيةت عن اأُلَسر في األمور أولياء وانشغال التربوية، المنظومة َضعف إن

 القرآنية المدارس بعض في متطرف خطاب   انتشار في أسهمت عوامُل  الثورة، ظروف بسبب االجتماعي

 األولى األيام منذ المتطرفون عَمد وقد البالد.  أنحاء في والمساجد الجوامع بعض وفي النظامية، غير

 . المجتمع يرتكف إلى الداعي المتطرف الفكر نشر إلى للثورة

 النهج على والمحافظةُ  التطرف من المجتمع حمايةُ  تونس في الدينية الشؤون وزارة مهام من وأصبح

سم الديني ة إعداد من بدَّ  ال فكان والوسطية.  باالعتدال المتَّ اظ األئمَّ  ِقَيم نشر على قادرين ليكونوا والوعَّ

ي التسامح، دوللت الفكري، واالنغالق للجمود والتصدِّ  بخطاب العنف، إلى الدعوة ومحاربة واإلقصاء، شدُّ

ا ومعتدل.  متوازن بديل ديني ة   الحكومة أنشأت الغرض لهذا وتحقيق  ها من البديل، للخطاب ِمنصَّ  مهامِّ

 والوسائل الوسائط باستعمال واسع، وطني نطاق على االختالف واحترام التسامح خطاب نشرُ  الرئيسة

دة الحديثة التواصل ئُل وسا رأسها وعلى المختلفة،  .المتعدِّ

 اإلعالمي العمل

ا الحديثة، االتصال وشبكاُت  االجتماعي التواصل مواقُع  أضَحت ا َميدان  ا َحيويًّ  والفكري الثقافي للتفاعل نِشط 



 

 

 وُتتيح المجتمع، فئات جميع بمتناول وهي المجاالت، من ذلك وغير والسياسي واالجتماعي والديني

 الجماعات أغرى ما وهذا ت،والجماعا األفراد مع التواصل وسهولةَ  المعلومات، إلى الوصول سرعةَ 

رت تنظيماتها، في جُدد أعضاء استقطاب في التقنية هذه باستثمار المتطرفة َمها مذهلة بسرعة فطوَّ  تحكُّ

ْقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات ِوزارة اضطرَّ  مما الميدان، بهذا بل إيجاد إلى الرَّ  بمواجهة الكفيلة السُّ

د التي للمواقع القانوني والمنع المراقبة بأساليب وذلك مجتمع،وال الدولة مستوى على الخطر هذا  تؤيِّ

ها توعوية، تربوية تطبيقات إنتاج مع والقتل، الموت ثقافة إلى وتدعو العنف  اإلعالم وسائل في وبثِّ

ا، المجتمع منها ليستفيد المختلفة؛ ا والمعاهد والمدارس األطفال ورياض واألسرة عموم   . خصوص 

  لالقو خاتمة

ق ما إن ا لتونَس  تحقَّ  االستباقية والعمليات االستعالمات، أجهزة تطوير بفضل اإلرهاب مكافحة في ميدانيًّ

ات  ُيعفي ال الماضية، السنوات امتداد على المجتمع وصمود المواطن ويقظة واألمنية، العسكرية للقوَّ

 وِفقدان بالظلم الشباب شعور لتغيير ةالالزم اإلجراءات واتخاذ التطرف، لمواجهة الفكري العمل تكثيف من

 للشباب األمل وإعطاء للعمل، فرص وإيجاد المهَملة، المناطق تنمية على والعمل االجتماعية، العدالة

 وطنية حلول إليجاد العلمية؛ والبحوث بالمعرفة التطرف ظاهرة فهم تعميق إلى إضافة   أفضل، بمستقبل

ة تراعي ُمجدية،  مراقبة أوالدهم مراقبة بضرورة الطالب أمور أولياء وتوعية نسي،التو المجتمع خصوصيَّ

ات بإشراك المجتمع، في األسرة أثر وتعميق اأُلَسري، التفاعل وتشجيع واعية،  والشبابية النسائية الجمعيَّ

 .ومكافحتها التطرف ظاهرة فهم في

 بقوة، قائمة   التطرف إنتاج ظروُف  متدا ما الناشئة، الديمقراطية التجِربة إنجاُح  يمكنها ال اليوم تونس إن

ين على يفرض ما وهذا  والحوكمة العدالة، تحقيق مع السياسي، الحل تغييب عدَم  التطرف بمواجهة المعنيِّ

 الشباب لدى األمل وُصنع اإلنسان، حقوق وإرساء التربوية، المنظومة وإصالح الفساد، ومحاربة الرشيدة،

 والمجتمع. بالوطن النهوض في هاماتهبإس واإلشادة القرار، في بإشراكه


