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تحديات كبرى أمام قادة تونس الجدد
لٌنا الخطٌب
مقال تحلٌلً  26تشرٌن الثانً/نوفمبر  2014الحٌاة
فٌما تتهٌّأ تونس لخوض غمار مرحلة جدٌدة فً مراحل تحوّ لها إلى
رئٌسٌن :االقتصاد واألمن.
الدٌموقراطٌة ،تواجه حكومة البالد تح ّد ٌٌَن
َ
فٌما تتهٌّأ تونس لخوض غمار مرحلة جدٌدة فً مراحل تحوّ لها إلى
الدٌموقراطٌة ،مع انتخاب رئٌس جدٌد وتشكٌل حكومة جدٌدة عقب
االنتخابات البرلمانٌة الناجحة التً أُجرٌت فً تشرٌن األول (أكتوبر)
رئٌسٌن :االقتصاد واألمن.
الماضً ،تواجه حكومة البالد تح ّد ٌٌَن
َ
هاتان المشكلتان ترتبط إحداهما باألخرى .قال لً أحد الصحافٌٌن الذٌن
تح ّدثت إلٌهم أثناء تواجدي هناك الشهر الماضً« :مصٌر العدٌد من
الشباب التونسٌٌن هو االنتحار :فالذٌن كانوا ٌقضون على أنفسهم وهم
ٌحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غٌر شرعً عبر البحرٌ ،قتلون
أنفسهم الٌوم باالنضمام إلى الجماعات الجهادٌة» .طبعاً ،كان السؤال الذي
سمعته على لسان الكثٌرٌن أثناء رحلتً هو :لماذا ٌقاتل آالف التونسٌٌن فً
سورٌة الٌوم؟
ٌمكننا اإلجابة على هذا السؤال بالعودة إلى عوامل عدة .على خالف مصر
التً خضعت للسٌطرة العسكرٌة طوال عام ونصف العام فً أعقاب ثورة
ً
خاضعة لهٌمنة حركة «النهضة» بعد أن
ٌناٌر  ،2011أصبحت تونس
فازت هذه األخٌرة بغالبٌة المقاعد فً انتخابات الجمعٌة التأسٌسٌة .وفً
حٌن أحكم الجٌش فً مصر قبضته على أنشطة الجماعات اإلسالمٌة ،رغم
شعبٌة «اإلخوان المسلمٌن» والجماعات السلفٌة ،األمر الذي ح ّد من نطاق
عملها ،عمدت حكومة «النهضة» ،بدفع من مبادئ العدالة والتضامن
اإلسالمً ،إلى إطالق سراح آالف السجناء اإلسالمٌٌن الذٌن كانوا
اح ُت ِجزوا فً عهد بن علً .ومع أن معظم هؤالء اإلسالمٌٌن لم ٌكونوا
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ُكتسبة حدٌثا ً
متطرّ فٌن ،كان عدد منهم جهادٌٌن سلفٌٌن ،استغلّوا حرٌتهم الم َ
لتعبئة المؤٌّدٌن.
القواعد نفسها دفعت «النهضة» إلى التصرّ ف بسذاجة ،حٌث أتاحت
للخطباء السلفٌٌن استخدام المساجد فً أرجاء البالد كمنابر لهم .وبحلول
أوائل العام  ،2012كان  00فً المئة من مساجد تونس تحت سٌطرة
السلفٌٌن ،األمر الذي سهّل انتشار الرسائل الجهادٌة .تل ّقف هذه الرسائل
بعض الشباب الذٌن كانوا مهمّشٌن فً عهد بن علً ،وظلّوا على الهامش
عقب ثورة العام  2011حٌن كان اقتصاد تونس ٌجهد للتعافً .وقد تالعب
بعض الخطباء الجهادٌٌن السلفٌٌن بعدد من الشباب من خالل تعلٌمهم عدم
قراءة القرآن ،قائلٌن لهم إن نص هذا الكتاب الدٌنً ال ٌمكن أن ٌفهمه
الناس العادٌون ،وإنهم بالتالً ٌجب أن ٌ ّتبعوا فقط تفسٌر القرآن الذي ٌق ّدمه
الراسخون فً علوم الدٌن .هذا األمر أتاح طبعا ً لهؤالء الخطباء إقناع
أتباعهم بالصدقٌة الدٌنٌة لخطبهم.
ورغم أن حكومة «النهضة» شعرت بالقلق من صعود الجهادٌة السلفٌة فً
تونس ،إال أنها لم تتصرّ ف بحزم للح ّد من انتشارها ،وذلك لسب َبٌن :األول
هو الخوف ،إذ ظ ّنت «النهضة» أن قمع الجهادٌٌن السلفٌٌن سٌجعلهم أكثر
تطرّ فاً ،وٌدفعهم إلى الهجوم علٌها ،والثانً هو عدم إدراك حجم المشكلة.
وهذا األمر ٌأتً بدوره كنتٌجة مباشرة النعدام خبرة «النهضة» فً الحكم.
فالحكومة المؤ ّقتة برئاسة أول رئٌس وزراء فً حقبة ما بعد بن علً،
محمد الغنوشً ،كانت ّ
عطلت بشكل شبه كامل جهاز االستخبارات فً
البالد بسبب السمعة السلبٌة التً الحقت مكاتب االستخبارات بعد عقود من
القمع فً عهد بن علً .وحٌن سٌطرت «النهضة» على الحكومة ،واصلت
عملٌة التفكٌك هذه ،إذ صرفت أفراداً بارزٌن فً جهاز االستخبارات من
مناصبهم ،وجعلت عملٌات هذا الجهاز مقتصر ًة على جمع المعلومات ذات
الطابع السٌاسً بدالً من الطابع األمنً .وهكذا وجد الجهادٌون السلفٌون
ً
فرصة أخرى لتوسٌع نطاق أنشطتهم.
فً عدم دراٌة الحكومة
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فً المناطق الرٌفٌة النائٌة ،التً تعانً من قصور التنمٌة االقتصادٌة،
أصبحت محافظات بأسرها تعتمد على التهرٌب باعتباره وسٌلة ٌؤمّن من
خاللها المواطنون لقمة العٌش .وهذا بدوره جعل السكان عرضة لتجنٌدهم
واستلحاقهم من قبل الجماعات الجهادٌة ،وال سٌما فً المناطق الجبلٌة
الواقعة على الحدود مع الجزائر ،حٌث أصبح تهرٌب النفط الجزائري أمراً
عاد ٌّاً ،وحٌث مقرّ ات جماعات مثل «أنصار الشرٌعة» .أخبرنً أحد
مصادري فً بلدة القصرٌن الحدودٌة عن امرأة من البلدة تجنً 200
ٌورو شهر ٌّا ً – وهذا مبلغ كبٌر فً هذه المنطقة – من صنع الخبز لخل ٌّة
جهادٌة فً جبل الشعانبً.
فً موازاة ذلك ،كان ثمة غضب متصاعد من الحكومة بسبب إهمال النمو
الصناعً والزراعً فً المناطق الرٌفٌة ،رغم غناها بالموارد الطبٌعٌة
(القصرٌن مثالً غنٌة بالماء والرخام واألراضً الصالحة للزراعة) .وإلى
جانب ممارسات التعذٌب المتواصلة على أٌدي الشرطة ،التً زادت
اإلحباط إزاء مؤسسات الدولة ،دفع مزٌج من سوء الحوكمة ونقص النمو
االقتصادي والمح ّفزات التً تق ّدمها الخالٌا الجهادٌة ،العدٌد من التونسٌٌن
إلى االنضمام إلى الجماعات الجهادٌة .والواقع أن نتائج االنتخابات
البرلمانٌة األخٌرة كانت معبّرة :ففً القصرٌن ،كانت نسبة إقبال الناخبٌن
أقل من متوسّط اإلقبال فً البالد ،وكان معظم الذٌن أدلوا بأصواتهم من
الطاعنٌن فً السن ،األمر الذي ٌشً بدرجة من انعدام الثقة والالمباالة فً
صفوف شباب المنطقة.
بالطبع ،لٌس الشباب الفقراء واألمٌّون وحدهم من ٌنض ّم إلى الجماعات
الجهادٌة .فكما أظهرت المداهمة األمنٌة فً وادي اللٌل فً تونس قبل
ٌو َمٌن من االنتخابات البرلمانٌة ( ُكشِ ف أن أحد عناصر الخلٌّة الجهادٌة
الذٌن قُتِلوا خالل العملٌة امرأة وخرّ ٌجة جامعٌة)ٌ ،تجاوز االنجذاب نحو
الجهادٌة مجرد تأمٌن وسائل العٌش االقتصادٌة ،إذ هو ٌتمحور أٌضا ً حول
السلطة والهوٌة .فالكثٌرون ٌلتحقون بـ «الدولة اإلسالمٌة فً العراق
والشام» ألنها تمنحهم السلطة والهوٌة.
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أطلقت حكومة التكنوقراط الراهنة فً تونس عدداً من المبادرات ،فً
محاولة منها لمعالجة التح ّدٌات الملحّ ة فً البالد .فقد جرى استئناف
الوظائف العادٌة لجهاز االستخبارات ،مع تركٌز خاص على مكافحة
اإلرهاب ،ما ترك تأثٌراً إٌجاب ٌّا ً واضحا ً فً مجال تقلٌص الحوادث األمنٌة
فً البالد .وأعربت وزارة الداخلٌة عن استعدادها إلصالح جهاز الشرطة،
األمر الذي سٌكون أساس ٌّا ً لكسب تأٌٌد الس ّكان فً مناطق مثل القصرٌن.
كما قرّ رت كلٌّة الحقوق والعلوم السٌاسٌة فً جامعة تونس المنار ،للمرة
األولى فً تارٌخها ،قبول جمٌع المتق ّدمٌن لهذه السنة الدراسٌة ألن
«الحصول على بطاقة جامعٌة أفضل من الحصول على بطاقة عضوٌة فً
الدولة اإلسالمٌة» ،على ح ّد قول أحد األساتذة.
مع ارتفاع آمال المواطنٌن المعقودة على الحكومة الجدٌدة وعلى الرئٌس
بعد األداء المخٌّب للحكومة السابقة التً كان ٌطغى علٌها حزب
«النهضة» وحلفاؤهٌ ،تعٌّن على زعماء تونس الجدد أن ٌبذلوا جهوداً
حثٌثة لتحقٌق أربعة أهداف كبرى :استقرار البالد ،وتحسٌن األداء
االقتصادي ،واستعادة ثقة المواطنٌن فً الدولة وفً عملٌة الدمقرطة،
واستعادة قوة الشعور باالنتماء الوطنً ،ما سٌسمح بأن تكون لها الٌد العلٌا
فً خض ّم معركة الهوٌات ،وفً مواجهة إغراء السلطة الذي تطرحه
تنظٌمات إرهابٌة مثل «الدولة اإلسالمٌة».
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