درا�سة من كتاب

التيارات اإلسالمية
الراديكالية في
تونس ...أنصار
الشريعة
أعلية عالني

عرفت تون�س الظاهرة الإرهابية منذ نهاية فرتة
حكم الرئي�س الأ�سبق احلبيب بورقيبة ،وتق ّوت –ن�سبي ًا -يف عهد
الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن علي ،لكن العمليات الإرهابية
كانت يف الغالب قليلة ومتباعدة يف الزمن(.)1

( ) �أكادميي وباحث تون�سي يف اجلماعات الإ�سالمية.
((( قبل ثورة  14يناير (كانون الثاين)  2011بتون�س ،كانت العمليات الإرهابية يف عهد بن علي حمدودة ،بح�ساب عملية واحدة كل ()5
�سنوات 2002( ،و� )2007أما يف عهد بورقيبة ،فلم تقع �سوى عملية �إرهابية واحدة يف �أغ�سط�س (�آب) .1987
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وبعد الثورة التون�سية ( 17دي�سمرب /كانون الأول  14 -2010يناير /كانون
الثاين ُ )2011طرحت م�س�ألة العفو الت�شريعي العام ،التي لقيت ترحيب ًا من كل
التيارات ال�سيا�سية .ومل يكن تطبيق هذا الإجراء م�صحوب ًا ب�آليات ملراقبة عنا�صر
التيار الديني املت�شدد املفرج عنهم ،وهو ما �أدى -يف فرتة الحقة� -إلى توترات بني هذا
التيار الذي �أ�صبح ي�سمى بـ«�أن�صار ال�شريعة»( )2وحكومة الرتويكا( )3انتهت بالقطيعة
واملواجهة .فكيف تطورت الظاهرة الإرهابية يف تون�س بعد الربيع العربي وخ�صو�ص ًا
من خالل «�أن�صار ال�شريعة»؟ وما انعكا�ساتها الأمنية واالقت�صادية وال�سيا�سية؟ وما
�آفاق هذا التنظيم وطني ًا و�إقليمي ًا؟
أنصار الشريعة في  : 2011االستعداد للتمكين

ي�ؤكد بع�ض الباحثني ،ومن بينهم الأمريكي هارون ي .زيلني� ،أن تنظيمات
«�أن�صار ال�شريعة» يف البلدان العربية ت�أ�س�ست بعد الربيع العربي .ويرى �أنها تفتقر
لقيادة موحدة على غرار «القاعدة»( .)4واحلقيقة �أن عدم وجود قيادة موحدة
لتنظيمات «�أن�صار ال�شريعة» ،يعود �إلى �أن هذه التنظيمات كانت ت�شتغل �سر ًا ل�صالح
«القاعدة» ،وت�أكد ذلك بعد التحقيقات التي با�شرتها ال�سلطات الق�ضائية يف ملف
حماكمة «�أن�صار ال�شريعة» بتون�س .ويذكر زيلني �أن ت�سمية «�أن�صار ال�شريعة» رمبا
تكون �أحد مقرتحات �أ�سامة بن الدن لتعوي�ض ا�سم «القاعدة»( .)5ونذكر �أي�ض ًا �أن
((( توجد تنظيمات «�أن�صار ال�شريعة» يف ( )7بلدان عربية من بينها تون�س وم�صر وليبيا واليمن ومايل واملغرب ،وكلها ت�أ�س�ست بعد الربيع
العربي.
((( تت�شكل هذه احلكومة من (� )3أحزاب هي« :حزب حركة النه�ضة» من تيار الإخوان امل�سلمني ،و«حزب امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية»
الذي �أ�س�سه من�صف املرزوقي قبل �أن ي�صبح رئي�س ًا للجمهورية ،و«حزب التكتل من �أجل العمل واحلريات» ،الذي �أ�س�سه م�صطفى بن جعفر،
رئي�س املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي.
((( زيلني (هارون .ي) ،تع ّرف على «�أن�صار ال�شريعة» يف بلدك ،معهد وا�شنطن� 21 ،سبتمرب (�أيلول) ( 2012يوجد املقال باللغتني العربية
والإجنليزية) على الرابط التايل:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/know-your-ansar-al-sharia

((( امل�صدر ال�سابق.
ون�شري يف هذا الإطار �إلى ت�صريح �أحد �أ�صدقاء عبداهلل عزام وا�سمه عبداهلل �أن�س مدير مكتب املجاهدين –�سابق ًا -يف �أفغان�ستان يف �أحد
حواراته على قناة البي بي �سي عربي يف  25يونيو (حزيران) �( 2014أدار احلوار مكي هالل) �أن عبداهلل عزام كان �ضد �إن�شاء تنظيم ا�س ُم ُه
«القاعدة» ،و�أن ن�شاط الأفغان العرب كان يقت�صر على �إخراج الرو�س من �أفغان�ستان ،و�أكد �أن فكرة �إن�شاء تنظيم ا�سمه «القاعدة» مل تكن
حمل �إجماع منذ البداية .ويذكر عبداهلل �أن�س يف هذا الربنامج �أنه كان حا�ضر ًا يف احلوار الذي دار بني عزام وبن الدن ،وقال �إن عزام ذكر
لنب الدن« :ماذا نفعل بتنظيم عاملي فيه ع�شرات من �شمال �أفريقيا ومئات من ال�شرق الأو�سط ومئات من �أفغان�ستان وباك�ستان و�إندوني�سيا
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تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» بتون�س ت�أ�س�س يف �أبريل (ني�سان)  2012بعد �أن مت الإفراج
عن م�ؤ�س�سه �سيف اهلل بن ح�سني املعروف با�سم �أبي عيا�ض( )6يف مار�س (�آذار)
.2011
اقت�صرت حتركات تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» على تركيز الهياكل التنظيمية يف
عدد من املدن ،فكان الوجود مكثف ًا يف حمافظات اجلنوب (وهي املناطق التي انحدر
منها معظم القادة التاريخيني حلركة النه�ضة مثل :را�شد الغنو�شي ،وعلي العري�ض،
واحلبيب اللوز� ...إلخ) ،ويف واليات الو�سط الغربي (القريوان ،الق�صرين� ،سيدي
بوزيد ،وال�شمال الغربي مثل جندوبة) .ويف واليات ال�شمال مثل بنزرت التي ينحدر
منها �أبو عيا�ض زعيم التنظيم .وقد تزامنت �سنة  2011مع عديد من الأحداث:
 يف �سبتمرب (�أيلول) ُ 2011عقد م�ؤمتر �سلفي عربي بالعا�صمة التون�سية ،وهويحدث لأول مرة يف تاريخ تون�س احلديثة.
 يف يوليو (متوز) ُ 2011عقد م�ؤمتر جمع العائلة الإ�سالمية املو�سعة ،و�أ�سا�ساتيار الإ�سالم ال�سيا�سي والتيار ال�سلفي بكل مكوناته الإ�صالحية واجلهادية يف منطقة
�سكرة ( )Soukraب�إحدى �ضواحي العا�صمة بتون�س ،وقد مت يف لقاء ُ�سكرة االتفاق
على خارطة طريق تعتمد ظاهري ًا على توحيد العمل الإ�سالمي يف تون�س .ويرى بع�ض
وغريها من البلدان؟» .وهذه ال�شهادة التي قدمها �ضيف قناة البي بي �سي جتعلنا منيل �إلى ت�صديق الرواية التي تقول� :إن �أ�سامة بن الدن
كان يعتزم –الحق ًا -تغيري ا�سم «القاعدة» با�سم «�أن�صار ال�شريعة» وهي فر�ضية حمتملة لكنها لي�ست قطعية؟.
((( �أبو عيا�ض من مواليد  1965مبنطقة منزل بورقيبة من حمافظة بنزرت ب�شمال البالد التون�سية ،حتدثت بع�ض الروايات عن انتمائه
يف البداية �إلى الفكر الإخواين وانخراطه يف بداية الثمانينيات من القرن الـ( )20يف �صفوف حركة االجتاه الإ�سالمي التي �أ�س�سها را�شد
الغنو�شي (املعروفة اليوم با�سم حركة النه�ضة) ثم ما لبث �أن ان�شق عنها .انتقل بعد ذلك �إلى املغرب لإكمال درا�سته باحلقوق ،لكنه انقطع
عن ذلك وتوجه �إلى بريطانيا للح�صول على �إقامة هناك ،وبعد �أن ُرف�ض طلبه اجته �إلى �أفغان�ستان ،وتقابل مع بن الدن �سنة  2000يف
قندهار و�أ�س�س مع طارق املعرويف تنظيم ًا �سماه «اجلماعة املقاتلة التون�سية» يف جالل �أباد وهي جماعة متهمة بتنظيم عملية اغتيال القائد
�أحمد �شاه م�سعود �سنة  .2001وقد مت ت�صنيف هذه اجلماعة يف  2001من قبل الأمم املتحدة على �أنها تابعة لتنظيم «القاعدة» .ثم انتقل
وحكم عليه ب�أربعني
بعدها �إلى تركيا ،فتم اعتقاله وت�سليمه لل�سلطات التون�سية �سنة  2003يف عهد الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن عليُ ،
�سنة �سجن ًا .وقد مت الإفراج عنه يف مار�س (�آذار)  2011بعد قيام الثورة التون�سية فيما بات يعرف بثورات الربيع العربي .ويف وقت قيا�سي
متكن �أبو عيا�ض من بناء �شبكة رهيبة من اجلمعيات اخلريية والدعوية جتمع ( )200جمعية حول تنظيمه يف ظل غياب كبري لرقابة حكومة
الرتويكا التي كانت تقودها حركة النه�ضة ذات التوجه الإخواين .بل كانت بع�ض ال�صحف تتحدث –�آنذاك -عن تواط�ؤ من بع�ض لوبيات
حركة النه�ضة لدعم تيار «�أن�صار ال�شريعة».
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املحللني �أن االجتماع الذي ح�ضره رموز من حركة النه�ضة مع رموز التيار ال�سلفي،
كان يهدف �إلى حتديد تقا�سم الأدوار من �أجل متكني الإ�سالميني من احلكم.
ومن �أبرز تو�صيات ملتقى �سكرة مثلما ورد يف بع�ض ال�صحف:
االتفاق على قوا�سم م�شرتكة يف العمل الإ�سالمي.
القبول بحق التيارات الإ�سالمية يف احلفاظ على بع�ض خ�صو�صياتها
والتم�سك بها.
ما انفك �أبو عيا�ض يردد مقولته ال�شهرية ب�أن «تون�س �أر�ض دعوة ال �أر�ض
جهاد» ،واعتربها بع�ض املحللني عملية متويهية لتمكني «�أن�صار ال�شريعة» من تركيز
هياكلها التنظيمية .ويرى بع�ض املحللني �أن �أبا عيا�ض الذي كان منتمي ًا جلماعة
الغنو�شي –�سابق ًا -يدرك �أن حوايل ن�صف قواعد حركة النه�ضة قريبون �أيديولوجي ًا
من الفكر ال�سلفي( ،)7وتالي ًا ي�صبح دعم حركة النه�ضة انتخابي ًا �أمر ًا مقبو ًال.
لقد فتح جناح حركة النه�ضة يف انتخابات �أكتوبر (ت�شرين الأول)  2011الباب
�أمام «�أن�صار ال�شريعة» للتحرك ب�شكل مريح .والالفت للنظر �أن «�أن�صار ال�شريعة»
كانت تقوم بن�شاطاتها دون احل�صول على ترخي�ص قانوين لعملها .وقد طلب بع�ض
م�س�ؤويل احلكومة التابعني حلركة النه�ضة من «�أن�صار ال�شريعة» التقدم بطلب
ترخي�ص لتكوين جمعية لهم على غرار اجلمعيات ال�سلفية ،لكنّ �أبا عيا�ض كان دائم ًا
يرف�ض بدعوى �أنه ال يجوز �شرع ًا التوجه �إلى حكومة ال تطبق ال�شريعة لطلب ترخي�ص
قانوين للن�شاط منها .ويف احلقيقة ،ف�إن تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» كان يرف�ض العمل
القانوين لأ�سباب عدة:
((( يجدر التذكري ب�أن حركة النه�ضة ح ّينت يف م�ؤمترها الأخري املنعقد يف يوليو (متوز)  2012خطابها ال�سيا�سي الذي يتبنى املقاربة
الدميقراطية ،يف حني �أبقت على �أر�ضيتها الأيديولوجية التي �أ�صدرتها نهاية الثمانينيات ومل تحُ ّينها ،بل �أعادت طبعها ون�شرها يف 2012
على �أ�سا�س �أنها ميكن �أن يتم حتيينها يف م�ؤمترها القادم .ويف�سر بع�ض الباحثني �إبقاء حركة النه�ضة على �أر�ضيتها الأيديولوجية ،بالرغبة
يف عدم ا�ستفزاز التيار ال�سلفي وحماولة ك�سبه ككتلة انتخابية .وي�شار �إلى �أن الأر�ضية الأيديولوجية للحركة قريبة جد ًا من الفكر ال�سلفي،
وهو ما يجعلها يف تناق�ض مع خطابها ال�سيا�سي.
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 -1لأنه يجد يف العمل والن�شاط غري القانوين �أريحية �أكرب وعدم حتمل لأية
م�س�ؤولية �أخالقية �أو �سيا�سية.
 -2لأنه يف �صورة العمل يف �إطار قانوين ،ف�إنه �سي�ضع نف�سه حتت املجهر من
حيث الن�شاط والتمويل والربامج و�آليات التحرك.
 -3لأنه يعترب نف�سه فوق الأحزاب واجلمعيات ،ويرى �أن احلكومات القائمة ال
تطبق مبد�أ احلاكمية الذي ي�ؤدي �إلى قيام الدولة الإ�سالمية ،وعليه فهي غري م�ؤهلة
للبت يف �شرعية التنظيمات القائمة .ويرى �أبو عيا�ض �أن اجلهاد �ضد الغرب و�ضد
اليهود وال�صليبيني عرب العامل هو الذي �سي�سمح -يف ر�أيه -بقيام الدولة الإ�سالمية.
أنصار الشريعة في  2012وتوطين الظاهرة اإلرهابية

�شهدت الأ�شهر ال�ستة الأولى ل�سنة  2012عمليات عنف �ضد رموز املجتمع
املدين من مثقفني و�سيا�سيني بتون�س ،وكانت �أ�صابع االتهام موجهة �إلى جماعة
«�أن�صار ال�شريعة» ب�أنها وراء عملية تعنيف ه�ؤالء الرموز .وحتدثت بع�ض ال�صحف
عن �سعي تيار «�أن�صار ال�شريعة» لإحداث �إمارات �إ�سالمية وذكرت �أن من بينها �إمارة
�سجنان (تابعة ملحافظة بنزرت ب�شمال البالد التي ينتمي �إليها �أبو عيا�ض) .واجلدير
بالذكر �أن عمليات االعتداء التي كان يقوم بها �أتباع «�أن�صار ال�شريعة» كانت تنتهي
يف �أغلب الأحيان بالإفالت من العقاب ( )impunityمما اعتربه البع�ض تواط�ؤ ًا من
�أطراف م�س�ؤولة يف احلكومة التي ترت�أ�سها حركة النه�ضة مع هذا التيار(.)8
لقد �شهد عام  2012حركية كبرية يف ت�سفري اجلهاديني التون�سيني نحو �سوريا،
و ُتعترب جماعة «�أن�صار ال�شريعة» �أحد الأطراف الن�شطة يف هذا التجنيد .وبالإ�ضافة
لذلك ،حتدثت عديد من التقارير عن �أن تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» �أفاد كثري ًا عام
 2012من التعامل مع �شبكة من املهربني.
((( ح�صلت مثل هذه املمار�سات يف م�صر يف عهد حكومة مر�سي �أي�ض ًا.
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ويف حوار لر�شيد عمار ،رئي�س الأركان ال�سابق للجيو�ش( )9على قناة «التون�سية»
التلفزية يف  24يونيو (حزيران)  2013حتدث هذا الأخري عن خ�شيته من �صوملة
تون�س ،بعد �أن �أ�صبح للجهاديني قدم را�سخة يف البالد يف فرتة معينة ،من خالل
تخزينهم الأ�سلحة وتنظيمهم التدريبات وتخطيطهم لالنق�ضا�ض على احلكم(.)10
و�أ�شار ر�شيد عمار يف هذا احلوار �إلى �أن اجلهاديني كانوا يقومون بتدريبات على
اجلبل مدة �سنة كاملة� ،أي خالل �سنة ( )2013-2012وهو ما تزامن مع حادث
اغتيال ال�شهيدين� :شكري بلعيد يف  6فرباير (�شباط)  ،2013وحممد الرباهمي يف
 25يوليو (متوز) .2013
ال�س�ؤال املطروح :هل كانت حكومتا اجلبايل والعري�ض على علم بهذه التدريبات
�أم ال؟ وقد �سبق للم�س�ؤولني الر�سميني �أن ك ّذبوا ذلك عندما حتدثوا عن �أن ما �أ�شيع
عن مراكز تدريب للجهاديني يف جبل ال�شعانبي وغريه غري �صحيح ،و�أن امل�س�ألة ال
تتجاوز قيام بع�ض العنا�صر الإ�سالمية بتدريبات ريا�ضية(� .)11إن هذا املوقف الر�سمي
يف نفي وجود مراكز تدريب على عك�س ما طرحه رئي�س الأركان ،يطرح ت�سا�ؤالت عن
�سر غياب التناغم بني امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية احلاكمة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية .وهل يعود
عدم التفطن �إلى مراكز التدريب �إلى �ضعف ا�ستخباراتي فادح؟ �أم �إلى تواط�ؤ من
بع�ض لوبيات يف ال�سلطة للتغطية على هذه التدريبات؟ ومن يتحمل امل�س�ؤولية يف وجود
هذه املراكز :هل احلكومة ب�أكملها؟
ُتعترب �سنة  2012مهمة �أي�ض ًا بالن�سبة لـ«�أن�صار ال�شريعة» .وبالن�سبة لأبي
عيا�ض ،ففي هذه ال�سنة قام «�أن�صار ال�شريعة» باجتماع عام كبري يف  20مايو (�أيار)
 2012ح�شد فيه �أبو عيا�ض ما بني ( )5و(� )6آالف م�شارك .وقد لوحظ من بني
((( كان ر�شيد عمار ،القائد الأعلى للجي�ش الذي واكب �أطوار الثورة التون�سية ب�أكملها ،وكان ممار�س ًا لوظيفته �إلى غاية تاريخ �إدالئه
باحلوار التلفزي يف يونيو (حزيران)  2013الذي �أعلن فيه �أنه طلب �إحالته على التقاعد .وكان احلوار فر�صة له للتعبري �ضمني ًا عن
حتفظاته على �سيا�سة حكومة النه�ضة الأمنية خ�صو�ص ًا جتاه «�أن�صار ال�شريعة».
( ((1انظر مقالنا يف «ال�صباح نيوز» ،بتاريخ  25يونيو (حزيران) .2013
( ((1كانت �صحيفة ماريان الفرن�سية بتاريخ � 19أكتوبر (ت�شرين الأول) � 2012أول من �أ�شارت �إلى وجود مراكز تدريب للجهاديني يف تون�س،
�إال �أن ال�سلطات الر�سمية كانت تكذب ذلك ،وات�ضح بعد ذلك من خالل ت�صريح رئي�س �أركان اجليو�ش �أن اخلرب �صحيح.
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امل�شاركني تيار ال�سلفية اجلهادية ،وهو الأوفر عدد ًا وي�صل عددهم �إلى حوايل ()4
�آالف� ،أما البقية فكانوا من تيار ال�سلفية العلمية .كما ُ�سجل ح�ضور بع�ض ممثلي تيار
الإ�سالم ال�سيا�سي اجلهوي املنتمني حلركة النه�ضة يف هذا االحتفال.
وقد ُرفعت يف هذا االجتماع �شعارات من بينها« :كلنا �أ�سامة بن الدن» ،و�شعارات
�أخرى متطرفة مما ا�ضطر �أحد وزراء النه�ضة �إلى انتقاد ما ح�صل يف هذا االجتماع،
لكن احلكومة مل تتخذ �إجراءات يف حق املنظمني لهذا االجتماع ،وهو ما ع ّده «�أن�صار
ال�شريعة» �ضوء ًا �أخ�ضر للم�ضي يف ن�شاطهم.
وت�ضمن خطاب �أبي عيا�ض يف هذا احل�شد الكبري مبدينة القريوان يوم 20
مايو (�أيار)  2012توجه ًا مل�شروع �سيا�سي لدولة دينية ،حيث �أكد �أبو عيا�ض يف هذا
االجتماع الأفكار التالية:
أ.أتون�س �أر�ض دعوة ال �أر�ض جهاد ،ويرى عديد الباحثني �أن هذا املوقف ال
يتعار�ض مع تعليمات �أمين الظواهري بعد قيام ثورات الربيع العربي.
ب.ب�أكد �أبو عيا�ض يف اجتماع القريوان يف  20مايو (�أيار) � 2012أن ال �أحد
ي�ستطيع �أن يفرق بني جماعته وحركة النه�ضة.
ج.جحتدث �أبو عيا�ض يف هذا االجتماع عن تعليم �إ�سالمي مينع االختالط بني
اجلن�سني ،كما حتدث عن �سياحة �إ�سالمية ت�ستقطب اجلاليات الإ�سالمية يف �أوروبا،
لتجنب مظاهر التف�سخ لدى ال�سياح الأجانب -ح�سب ت�صوره.
د.دحتدث �أبو عيا�ض يف اجتماع القريوان –�أي�ض ًا -على وجوب قيام بنوك
�إ�سالمية ُتع ّو�ض البنوك الربوية ،ودعا �إلى نظام مايل وجبائي �إ�سالمي ،كما دعا �إلى
�إ�صالحات يف القطاع ال�صحي ب�إن�شاء م�صحات متنع االختالط بني الن�ساء والرجال.
و ُتعترب هذه املطالب يف احلقيقة بداية م�شروع لت�سيي�س ال�سلفية اجلهادية
و�إعطائها طابع ًا �سيا�سي ًا ،ورمبا حزبي ًا ،وهو ما نلم�سه يف حزب النور ال�سلفي يف
م�صر.
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ما مل يقله �أبو عيا�ض يف اجتماعه :كيف �سيتم تنفيذ هذه املطالب؟ هل يكون
ذلك عرب و�سائل �سلمية �أم يتم فر�ضها بالقوة؟ ويعتقد عديد من الباحثني �أن عدم
تو�ضيح �آليات تنفيذ برنامج �أبي عيا�ض الوارد يف خطابه يف اجتماع القريوان يف 20
مايو (�أيار)  ،2012هو �إ�شارة �إلى �أن تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» يرى �أن تطبيق هذه
الأفكار ال يتم عرب الآليات الدميقراطية:
�أو ًال :لأن تيار «�أن�صار ال�شريعة» ال ي�ؤمن –�أ�ص ًال -باخليار الدميقراطي الذي
يعتربه متعار�ض ًا مع ال�شريعة ،باعتبار �أن الدميقراطية -يف ر�أيه -اعتداء على حاكمية
اهلل.
ثاني ًا :لأن قيادات هذا التيار يفكرون يف و�سائل �أخرى لفر�ض �أفكارهم عرب
�سيا�سة فر�ض الأمر الواقع .وهنا نالحظ �أن و�سائل عمل هذه اجلمعيات التي ال متتلك
ترخي�ص ًا قانوني ًا ،هي و�سائل تعتمد نوع ًا من الإكراه .ولذلك ن�شطت عام 2012
اخليمات الدعوية( )12والعمل اخلريي الإغاثي.
مل متنع ال�سلطة هذه اخليمات الدعوية على الرغم من نداءات عديد من
الأحزاب ال�سيا�سية ،فهذه اخليمات الدعوية تنت�صب �أمام امل�ؤ�س�سات التعليمية
والأ�سواق الأ�سبوعية ،ويتم فيها القيام ظاهري ًا بالدعوة الدينية وباطني ًا باختيار
العنا�صر التي تقبل االنخراط يف هياكلهم التنظيمية.
المواجهة المفتوحة بين السلطة وأنصار الشريعة

اعتُربت � 2013سنة �صعبة على �أكرث من �صعيد ،ات�سمت بتواتر االغتياالت
ال�سيا�سية بتون�س ،وبتحوالت �إقليمية مهمة بدء ًا بطرد «القاعدة» من �شمال مايل
يف  3يناير (كانون الثاين)  ،2013وانتهاء ب�سقوط مر�سي يف  30يونيو (حزيران)
َ
النا�شطني احلقوقيني �شكري بلعيد يف فرباير (�شباط) 2013
 .2013كان اغتيال
( ((1ين�صب �أتباع «�أن�صار ال�شريعة» خيمات �صغرية �أمام املعاهد الثانوية والأ�سواق الأ�سبوعية ب�شكل دوري ،تخ�ص�ص للتعريف ب�أفكار
التنظيم وتقدم يف الوقت نف�سه �إعانات للفقراء ،كما يقوم التنظيم بت�سيري قوافل طبية يف املناطق والأحياء ال�شعبية لتقدمي بع�ض اخلدمات
ال�صحية جمان ًا .ويت�ساءل عديد النخب عن القوى التي تدعم «�أن�صار ال�شريعة» مادي ًا وتقف وراءها �سيا�سي ًا من داخل ال�سلطة ومن خارجها.
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وحممد الرباهمي يف يوليو (متوز) � 2013إيذان ًا بنهاية الهدنة بني احلكومة التون�سية
و«�أن�صار ال�شريعة» التي �أثبتت التحقيقات الق�ضائية تورطها يف االغتيالني .وحتدثت
بع�ض ال�صحف املحلية عن جمموعات تون�سية من «�أن�صار ال�شريعة» يتم تدريبها يف
ليبيا للقيام بعمليات �إرهابية يف تون�س وخارجها( .مثل العراق و�سوريا واجلزائر
و�أفغان�ستان) .وقد ازدهرت �سوق بيع ال�سالح والتدريب عليه يف ليبيا ،وتعاظم وجود
«القاعدة» و«�أن�صار ال�شريعة» خ�صو�ص ًا يف بنغازي ودرنة و�سرت و�صرباتة .واعترب
عديد املحللني والتقارير الغربية �أن مراكز التدريب الأربعة بليبيا بها تون�سيون
وجزائريون وعنا�صر من ال�ساحل الأفريقي .واقرتن عام  2013بتوا�صل موجة ت�سفري
اجلهاديني نحو �سوريا التي بد�أت منذ  2012وتوا�صلت بعد ذلك .و�صرح مهدي جمعة
(رئي�س احلكومة امل�ستقلة) ا�ستناد ًا لتقرير وزير الداخلية ب�أن احلكومة منعت �أكرث
من ( )8000جهادي تون�سي من التوجه �إلى �سوريا( .)13وبناء على �أرقام اجلهاديني
واملتعاطفني معهم من «�أن�صار ال�شريعة» جند حوايل (� )10آالف تون�سي مت�أثرين
بالأطروحات اجلهادية وم�ستعدين للجهاد خارج البالد ،وهم �أ�شخا�ص مت �إعدادهم
نف�سي ًا وفكري ًا يف امل�ساجد اخلا�ضعة لرقابة تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» والتيارات
الدينية املت�شددة .و�إذا قمنا بق�سمة عدد املتعاطفني مع فكر اجلهاديني على العدد
الإجمايل لل�سكان ،جند �أن تون�سي ًا واحد ًا من �ألف تون�سي متعاطف �أو مت�أثر بالفكر
اجلهادي يف مطلع  .2014وقد كانت الن�سبة �أكرب من ذلك قبل هذه ال�سنة يف عهد
حكم الإ�سالميني .لكن بعد �سيطرة احلكومة اجلديدة على معظم امل�ساجد بد�أت
ظاهرة ال�سفر �إلى �سوريا تتقل�ص(.)14
و�أ�صبحت املراقبة �شديدة �أكرث ف�أكرث يف  ،2015يف عهد رئا�سة الباجي قائد
ال�سب�سي مع حكومة احلبيب ال�صيد ،وبعد التغيريات الكبرية التي �أجراها وزير
الداخلية اجلديد ناجم الغر�سللي يف الإدارات املركزية والإقليمية للأمن الوطني.
( ((1ورد الت�صريح يف موقع بريكنغ نيوز بتاريخ  4مار�س (�آذار)  ،2014على الرابط التايل:

http://breakingnews.sy/ar/article/34827.html

( ((1ذكر وزير ال�ش�ؤون الدينية يف بداية �شهر يونيو (حزيران) � 2014أن عدد امل�ساجد اخلارجة على �سيطرة احلكومة ال تتجاوز ()90
م�سجد ًا من �أ�صل ( )5100م�سجد.
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وميكن �أن ن�ستعر�ض جملة من الأحداث املرتبطة بتطور ن�شاط «�أن�صار ال�شريعة» عام
 2013كما يلي:
 تخلى تيار «�أن�صار ال�شريعة» عام  2013عن اعتبار تون�س �أر�ض دعوة ال �أر�ضجهاد دون الإعالن عن ذلك ر�سمي ًا.
التن�سيق الأمني وامل�سلح بني «�أن�صار ال�شريعة يف تون�س» و«�أن�صار ال�شريعة يفليبيا» �أ�صبح قوي ًا عام .2013
�شهد عام  2013ذبح �ضابط الأمن ال�شهيد ال�سبوعي ،وتدخل هذه العمليةالإرهابية �ضمن ما ي�سميه الإرهابيون مبقاومة الطاغوت.
يف � 29أبريل (ني�سان)  2013انطلقت �أحداث ال�شعانبي.يف  19مايو (�أيار) ُ 2013منع «�أن�صار ال�شريعة» من عقد اجتماع عام يفالقريوان .وقبل ذلك بب�ضعة �أ�سابيع دخل �أبو عيا�ض طور االختفاء ال�سري بعد �أن
متكن من الفرار من �أعوان الأمن من جامع الفتح بو�سط العا�صمة يف ظروف غام�ضة
جد ًا ،وكان مطلوب ًا –�آنذاك -للتحقيق .وقد اتهمت عديد الأطراف ال�سيا�سية وزير
الداخلية من حركة النه�ضة علي العري�ض ب�أنه مل يكن حازم ًا يف �إلقاء القب�ض عليه.
وبعد خروج حركة النه�ضة من احلكم �صرح �أحد املديرين العامني بوزارة الداخلية
ب�أن هناك �أوامر جاءته بعدم �إلقاء القب�ض على �أبي عيا�ض(.)15
�أظهرت التوقيفات التي ح�صلت يف �صفوف «�أن�صار ال�شريعة» منذ مايو(�أيار) �إلى �أغ�سط�س (�آب) � 2013أن لهذا التيار خمططات لالغتيال ولعمليات
�إرهابية �أخرى ،فكانت الإيقافات كثرية يف �صفوفه.
يف �أغ�سط�س (�آب) � 2013أعلنت وزارة الداخلية واحلكومة �أن تنظيم «�أن�صار( ((1ا�ستدعى حاكم التحقيق بالعا�صمة يوم  10يوليو (متوز)  2014ك ًال من :علي العري�ض (وزير الداخلية يف عهد حكومة الرتويكا)،
وتوفيق الدميا�سي (مدير امل�صالح املخت�صة بوزارة الداخلية) للتحقيق يف م�س�ألة عدم القب�ض على �أبي عيا�ض.
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ال�شريعة» تنظيم �إرهابي.
مل يكن موقف حركة النه�ضة و�أحزاب �إ�سالمية �أخرى متناغم ًا مع موقفاحلكومة .بل �إن عنا�صر قيادية يف حركة النه�ضة مثل العجمي الورميي واحلبيب اللوز
وغريهما رف�ضوا ت�صنيف «�أن�صار ال�شريعة» تنظيم ًا �إرهابي ًا ،واملوقف نف�سه اتخذه
«حزب التحرير» الإ�سالمي بتون�س الذي عرب عنه الناطق الر�سمي للحزب.
تكثفت يف �سنة  2013ردود الفعل العنيفة لتيار «�أن�صار ال�شريعة» من خاللعمليات �إرهابية يف حمافظات ومناطق مثل جندوبة و�سيدي بوزيد وقبالط و�سو�سة
واملن�ستري ،والتهديد بعمليات �إرهابية يف نهاية �سنة .2013
ردود الفعل هذه مرتبطة باكت�شاف اجلناح امل�سلح لتيار «�أن�صار ال�شريعة»ومبخطط مف�صل لالغتياالت ال�سيا�سية ،هدفها -ح�سب بع�ض املحللني� -إرباك
احلوار الوطني الذي انطلق عام  ،2013وقد حاول «�أن�صار ال�شريعة» منع �إ�صدار
الد�ستور الذي ال ي�ستجيب لأفكارهم ،خا�صة عندما وقع اتفاق ال�سيا�سيني على عدم
�إدراج ال�شريعة يف الد�ستور كم�صدر للت�شريع.
�شهد عام  2013ا�ستقالة حكومة اجلبايل واملوافقة على ا�ستقالة حكومةالعري�ض يف نهاية هذا العام ،وذلك نتيجة تداعيات العمليات الإرهابية املن�سوبة
لـ«�أن�صار ال�شريعة».
ال�س�ؤال الذي يطرحه عديد املحللني :هل الإرهاب الذي ح�صل يف تون�س ينح�صر
يف االغتياالت ال�سيا�سية� ،أو يف العمليات الإرهابية الأخرى �ضد رجال الأمن� ،أو يف
�إدخال الأ�سلحة �إلى البالد؟ هل ميكن ن�سبته -كلي ًا �أو جزئي ًا -لتيار «�أن�صار ال�شريعة»
واخلاليا النائمة للقاعدة؟ �أم �إن هناك �أطراف ًا �أخرى متورطة يف هذه العمليات؟
من املرجح �أن تيار «�أن�صار ال�شريعة» �ضالع يف عديد من العمليات الإرهابية،
لكن هناك فر�ضيات تتحدث عن �أطراف �أخرى دخلت على اخلط ،من بينها ليبيون
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ينتمون للنظام ال�سابق قاموا بتجنيد �إرهابيني للقيام بعمليات �إرهابية يف تون�س ،كرد
فعل على �إ�سهام �أطراف تون�سية بعد الثورة يف الإطاحة بنظام القذايف .هذه الفر�ضية،
�أي فر�ضية م�شاركة �إرهابيني يف عمليات �إرهابية من غري «�أن�صار ال�شريعة» ،مرجحة
وممكنة ،وقد حتدثت عنها بع�ض ال�صحف ،وتالي ًا ف�إن الأبحاث الق�ضائية تركز على
معرفة دقيقة للم�سار التنظيمي وال�سرية الذاتية للمتورطني يف عمليتي اغتيال بلعيد
والرباهمي؛ لأن ذلك �سي�ساعد على فهم الدوافع واملربرات واجلهات التي لها م�صلحة
يف مثل هذه العمليات� ،سواء كانت يف الداخل �أواخلارج .وهذا لن يت�أتّى �إال بالربط
بني حادثتي االغتيال والظروف التي ن�ش�أت فيها� ،أي الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية
ومدى ت�أثري التحوالت الإقليمية.
�إنه من �شبه امل�ؤكد �أن العمليات الإرهابية يف تون�س ال ُتن�سب لـ«�أن�صار ال�شريعة»
فقط ،لكن �إ�سهام هذا التنظيم هو الأهم يف مثل هذه العمليات ،خ�صو�ص ًا عندما
ا�ستقر �أبو عيا�ض وعديد من م�ساعديه يف ليبيا ،حيث مت تنفيذ عديد العمليات
الإرهابية املن�سوبة للتنظيم عام  ،2014ومت �إجها�ض بع�ضها .ومتيزت عمليات 2014
بوجود العن�صر الن�سائي كقيادات فاعلة .وقد «�شهدت العمليات الإرهابية يف تون�س
�سنة  2014تطور ًا نوعي ًا ،وتدرجت من زرع الألغام� إلى ن�صب الكمائن �إلى تنفيذ
هجمات على بع�ض الأماكن احل�سا�سة على غرار الهجوم امل�سلح على منزل وزير
الداخلية ،والهجوم الذي مت على �أحد مراكز االقرتاع بالقريوان ليلة االنتخابات يف
.)16(2014
وقد برز العن�صر الن�سائي لأول مرة يف عمليات التخطيط والتن�سيق والتنفيذ
لعمليات جماعات تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» املحظور ،حيث مت �إيقاف امل�س�ؤولة عن
اجلناح الإعالمي للتنظيم ،كما مت �أي�ض ًا الق�ضاء على (� )5إرهابيات قامت �إحداهن
بقتل عوين �أمن ،ودخلت الأخريات يف مواجهات م�سلحة مع قوات الأمن بعد رف�ضهن
اال�ست�سالم يف العملية التي �شهدتها منطقة وادي الليل من حمافظة منوبة قرب
( ((1انظر :املوقع الإلكرتوين واب ماجنر ،بتاريخ  ،2014/12/29على الرابط املخت�صر التايل:
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العا�صمة(.)17
وقد �أوردت بع�ض ال�صحف جرد ًا ترتي ًبا لأهم الأحداث املرتبطة بـ«�أن�صار
ال�شريعة» عام  2014على النحو التايل:
 1يناير (كانون الثاين)  :2014وا�شنطن ت�صنف تنظيم «�أن�صار ال�شريعة»
يف تون�س تنظيم ًا �إرهابي ًا.
 4فرباير (�شباط)  :2014مواجهات بني قوات الأمن و( )7عنا�صر
�إرهابية متح�صنة ب�أحد املنازل مبنطقة رواد ت�سفر عن مقتل عوين �أمن والق�ضاء
على الإرهابي كمال الق�ضقا�ضي ( 35عاما) و(�« )6إرهابيني» �آخرين .ويعد كمال
الق�ضقا�ضي املتهم الرئي�س يف عملية اغتيال �شكري بلعيد ،كما وجهت له تهمة
امل�شاركة يف التخطيط الغتيال نائب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي عن حزب التيار
ال�شعبي :حممد الرباهمي يف  25يوليو (متوز) .2013
 9فرباير (�شباط)  :2014حما�صرة منزل يتح�صن به �إرهابيون بحي
الن�سيم من والية �أريانة والقب�ض على الإرهابي اخلطر املعروف با�سم «ال�صومايل»
(وهو تون�سي) والق�ضاء على �إرهابي و�إ�صابة ثالثة �أعوان �أمن يف تبادل لإطالق النار.
 16فرباير (�شباط)  :2014جمموعة �إرهابية متنكرة يف زي �أمني بجندوبة
تقتل (� )4أ�شخا�ص وت�صيب (� )4آخرين.
 17مار�س (�آذار)  :2014مت ّكنت وحدات خمت�صة يف مكافحة الإرهاب من
الق�ضاء على ثالث عنا�صر �إرهابية من بينهم املدعو راغب احلنا�شي (�شارك يف
عملية منطقة �أوالد مناع يوم  16فرباير� /شباط) واملدعو ربيع ال�سعيداين.
�سجلت تبادل �إطالق نار كثيف بني وحدات الأمن والعنا�صر
العملية الأمنية ّ
( ((1امل�صدر ال�سابق.
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الإرهابية املتح�صنة باملنزل نتج عنه مقتل املجموعة الإرهابية ( 3عنا�صر) و�إ�صابة
عوين �أمن و�إيقاف ( )6عنا�صر من بينهم ن�ساء.
� 11أبريل (ني�سان)  :2014انفجار لغم يف جبل ال�شعانبي ي�سفر عن مقتل
جندي وجرح ثالثة �آخرين.
 14مايو (�أيار)  :2014انفجار لغم يف ال�شعانبي و�إ�صابة ع�سكريني.
 28مايو (�أيار)  :2014هجوم �إرهابي على منزل وزير الداخلية لطفي بن
جدو بحي الزهور مبدينة الق�صرين القريبة من جبل ال�شعانبي ي�سفر عن مقتل ()4
�أعوان �أمن مكلفني باحلرا�سة.
 12يونيو (حزيران)  :2014مواجهات يف منطقة فرنانة من حمافظة
جندوبة بني عنا�صر �إرهابية ووحدات مكافحة الإرهاب ت�سفر عن الق�ضاء على
�إرهابيني.
 2يوليو (متوز)  :2014ا�ست�شهاد ( )4ع�سكريني �إثر انفجار لغم على �سيارة
ع�سكرية يف الطريق الرابط بني الطويرف و�ساقية �سيدي يو�سف من والية الكاف.
 16يوليو (متوز)  :2014هجوم �إرهابي على نقطتني ع�سكريتني بهن�شري
التلة من والية الق�صرين ي�سفر عن ا�ست�شهاد ( )15ع�سكري ًا وجرح �أكرث من ()20
�آخرين.
 26يوليو (متوز)  :2014قبل �أذان املغرب هجوم �إرهابي على دورية ع�سكر ّية
تتك ّون من �س ّيارتني (هامر) كانتا تنقالن وجبة الإفطار �إلى اجلنود مبنطقة عني
قريتي الطويرف و�ساقية �سيدي يو�سف على مقربة من جبال ورغة من والية
مازر بني ْ
الكاف قرب احلدود التون�سية اجلزائرية .وقد �أ�سفر الهجوم عن مقتل ع�سكر ّيني
اثنني وجرح خم�سة �آخرين و�إ�صابة مواطن مدين واحد كان ما ّر ًا بالقرب من املكان
�أثناء العملية.
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 29يوليو (متوز) � :2014إ�صابة جند ّيني من اجلي�ش الوطني وعوين حر�س
بجروح غري خطرة بر�صا�ص جمموعة من العنا�صر امل�س ّلحة ،خالل عملية مت�شيط
جلبل �صمامة الواقع على مقربة من جبل ال�شعانبي من والية الق�صرين.
� 16أغ�سط�س (�آب)  :2014انفجار لغم يف جبل ال�شعانبي و�إ�صابة جنديني.
� 14أكتوبر (ت�شرين الأول)  :2014انفجار لغم يت�سبب يف برت �ساق حار�س
غابات.
 23و� 24أكتوبر (ت�شرين الأول)  :2014حما�صرة منزل يتح�صن به
�إرهابيون مبنطقة وادي الليل التابعة لوالية منوبة وتبادل �إطالق النار بني العنا�صر
الإرهابية ووحدات الأمن ت�سفر عن مقتل (� )6إرهابيني من بينهم ( )5ن�ساء و�إ�صابة
طفلة على م�ستوى الر�أ�س.
 1دي�سمرب (كانون الأول)  :2014جمموعة �إرهابية مبحافظة الكاف
تهاجم مواط َنني اثنني وتقوم بذبح �أحدهما بعد اكت�شافها �أن هذا الأخري عوين �أمن.
 5نوفمرب (ت�شرين الثاين)  :2014هجوم �إرهابي على حافلة ع�سكرية
مبنطقة نرب من حمافظة الكاف ي�سفر عن ا�ست�شهاد ( )5جنود وجرح (� )10آخرين.
 1دي�سمرب (كانون الأول)  :2014ا�ست�شهاد جندي و�إ�صابة �آخر يف انفجار
لغم �أر�ضي على �سيارة من نوع (هامر) �أثناء عملية مت�شيط روتينية مبنطقة قريبة
من ال�شعانبي.
 20و 21دي�سمرب (كانون الأول)  :2014هجوم م�سلح على مركز
لالنتخابات بالقريوان ي�سفر عن مقتل منفذ العملية و�إ�صابة جندي بجروح (.)18
�أما يف  ،2015ف�أبرز عملية �إرهابية تتمثل يف حادثة الهجوم على متحف باردو
( ((1امل�صدر ال�سابق.
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بالعا�صمة تون�س وقتل (� )23سائح ًا �أجنبي ًا ،وهي عملية باال�شرتاك بني «كتيبة عقبة
بن نافع» وعنا�صر من اخلاليا النائمة التابعة لـ«�أن�صار ال�شريعة» وهما تنظيمان
تابعان لـ«القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» .وال ينتميان لـ«داع�ش» ح�سب ما ذكرته
عديد من ال�صحف الأجنبية ،وعالقتهما مع «داع�ش» تن�سيقية ال تنظيمية(� .)19أما
العملية الإرهابية الثانية �سنة  ،2015فكانت يف � 8أبريل (ني�سان)  2015يف منطقة
جبلية مبحافظة الكاف من �شمال البالد ،ا�ستُ�شهد فيها ( )5جنود ،و ُن�سبت العملية
�إلى «كتيبة عقبة» املتحالفة مع «�أن�صار ال�شريعة» وجاءت كرد فعل على قتل �أمري
«كتيبة عقبة» بعد �أ�سبوع من حادثة باردو.
التنظيم الهرمي لـ«أنصار الشريعة» بتونس

يوجد لدى «�أن�صار ال�شريعة» هيكل مركزي وهياكل جهوية:
•الهيكل املركزي :وي�ضم اللجنة ال�شرعية التي ت�ضم القيادات البارزة للتنظيم،
وتكون حمدودة العدد ال تتجاوز يف الغالب ( )11ع�ضو ًا.
 املكاتب الوطنية :وهي جزء من الهياكل املركزية وهي خم�سة مكاتب،�أربعة منها علنية واخلام�س �سري:
1.1املكتب ال�سيا�سي.
2.2مكتب الدعوة.
3.3املكتب االجتماعي.
4.4املكتب الإعالمي.
5.5هناك مكتب �أمني ي�ضم اجلناح امل�سلح مل يعلن عنه ،ومت التعرف عليه من
خالل الأبحاث الق�ضائية.
( ((1لدرا�سة العالقة بني «�أن�صار ال�شريعة» و«كتيبة عقبة بن نافع» .انظر مقال املنجي اخل�ضراوي يف �صحيفة ال�شروق بتاريخ 31
مار�س(�آذار)  ،2015على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/7sFvuF
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6.6هناك قيادات مركزية مت الإعالن عنها و�أخرى مل يقع الإف�صاح عنها ،وهي
ُم ْدرجة �ضمن خانة القيادات البديلة.
7.7هناك �أمري مركزي للتنظيم وهو �أبو عيا�ض.
•الهياكل اجلهوية
 خاليا يف كل �إقليم (�إمارة يف كل حمافظة �أو يف حمافظات عدة) وت�ضماخللية الواحدة بني ( )5و( )12ع�ضو ًا.
 هناك �أمراء حمليون وجهويون.بالن�سبة لأع�ضاء اللجنة ال�شرعية� ،أعلن القائمون على التنظيم �أنها ت�ضم
( )12ع�ضو ًا ( + 11الأمري �أبي عيا�ض) ومل ُيعرف من �أ�سمائها �إال خم�سة وهم:
�أبو عيا�ض ،وح�سن بن بريك ،و�سامي ال�صيد ،و�أبو خالد اخلطيب ،و�سيف الدين
الراي�س(.)20
 ُيرجح �أن يكون الأع�ضاء غري املعلن عنهم ميثلون القيادة البديلة ،وكذلكاجلناح امل�سلح للتنظيم الذي �أعلنت عنه وزارة الداخلية يف �أغ�سط�س (�آب) ،2013
بعد �أن ات�ضح وجود عالقة بني «�أن�صار ال�شريعة» و«القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي»
التي ت�سهم يف متويل «�أن�صار ال�شريعة» بتون�س.
 هذا ال�شكل التنظيمي لـ«�أن�صار ال�شريعة» ي�شبه كثري ًا �أ�سلوب طالبان يفالتنظيم(.)21

(� ((2سيف الدين الراي�س �أ�صيل مدينة القريوان ،وتر�شحه عديد التقارير �إلى خالفة �أبي عيا�ض على ر�أ�س التنظيم ،وقد ا�ستجوبته
م�صالح ق�ضائية باجلهة حول ما ن�سب �إليه من مبايعة �أمري «داع�ش» �أبي بكر البغدادي كخليفة على امل�سلمني لكنه نفى ذلك( .ال�شروق 7
يوليو (متوز) .)2014
( ((2هذا ما �أ�سرت يل به مرا�سلة �صحيفة �أمريكية يف كابول يف حواري معها يف �أبريل (ني�سان) .2013
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مصادر تمويل تنظيم «أنصار الشريعة»

املرجح �أن يكون متويل «�أن�صار ال�شريعة» من �أربعة م�صادر:
امل�صدر الأول :التربعات
وت�أتي باخل�صو�ص من:
•عامة النا�س.
•�أموال الزكاة.
•ال�صدقات.
تذهب هذه التربعات –�أ�سا�س ًا� -إلى خزينة التيار ،وحتديد ًا �إلى جهازه املايل.
ويتم توظيف الفتوى من املراجع ال�سلفية للت�شجيع على التربع .وتقدم التربعات –
غالب ًا -دون و�صوالت خوف ًا من املتابعة القانونية ،وهو ما يفتح الباب حول ال�شفافية
يف املعامالت املالية لدى هذا التيار.
لكن هذه التربعات نق�صت ب�شكل كبري بعد ت�صنيف التيار تنظيم ًا �إرهابي ًا يف
�أغ�سط�س (�آب)  ،2014وتالي ًا �أ�صبحت املوارد التي توفرها «القاعدة» هي الأ�سا�س.
وحتدثت بع�ض التقارير عن �شح يف املوارد لدرجة املطالبة من بع�ض اجلهاديني بتوفري
بع�ض امل�صاريف على ح�سابهم(.)22
امل�صدر الثاين :هبات «القاعدة»
 ت�أتي خ�صو�ص ًا من قيادة تنظيم «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» بعد �أن( ((2ال�شروق �أونالين 30 ،يونيو (حزيران)  ،2014على الرابط التايل:

http://goo.gl/zdg2jJ

ويذكر اخلبري الع�سكري العميد خمتار بن ن�صر يف حواره بهذا العدد من ال�صحيفة �أن تنظيم «القاعدة» باملنطقة يعي�ش ظروف ًا �صعبة،
نتيجة ال�شح املايل الذي �أ�ضحى عليه� ،إلى درجة �أنه �أ�صبح يطلب من املجندين اجلدد ،خ�صو�ص ًا من تون�س وليبيا ،التكفل املايل ب�أنف�سهم.
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ت�أكد من خالل التحقيقات الق�ضائية مبايعة �أبي عيا�ض �أمري هذا التنظيم لعبداملالك
درودكال .واملعلوم �أن ميزانية «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» -ح�سب بع�ض
التقارير -بلغت عام  2013ما يقارب ( )300مليون دوالر.
 ت�أتي الهبات كذلك من الكتائب القريبة من «القاعدة» مثل كتيبة «املرابطون»ملختار بلمختار املعروف با�سم «خمتار الأعور» ،على الرغم من اخلالفات التي بينه
وبني درودكال.
امل�صدر الثالث :عائدات التهريب واالقت�صاد املوازي ومداخيل
اجلمعيات القريبة منها:
 ت�ضخم قطاع االقت�صاد املوازي بعد الثورة ،وقد حتدثت وزارة االقت�صادعام  2014عن بلوغ ن�سبة مرتفعة لهذا القطاع فاقت الأربعني يف املئة( .)23وين�شط
داخل القطاع املوازي �أطراف عدة ،من بينهم مهربون وجتار ومتعاونون مع التيارات
الإرهابية من بع�ض اجلمعيات اخلريية.
 قدم م�س�ؤولون يف وزارة الداخلية يف �أبريل (ني�سان)  2014تقرير ًا عن �ضلوع�أكرث من ( )150جمعية يف متويل الإرهاب( .)24وهو ما دفع عديد النخب ال�سيا�سية
ورموز املجتمع املدين للمطالبة بفتح حتقيق حول عديد من اجلمعيات ،والتدقيق يف
براجمها و�آليات متويلها.
امل�صدر الرابع :املبالغ املر�صودة لت�سفري التون�سيني �إىل �سوريا
هذه املبالغ املت�أتية من جمعيات خليجية النتداب جهاديني تون�سيني �إلى �سوريا،
ُيقتطع جزء منها لفائدة تنظيم «�أن�صار ال�شريعة»( .)25وهي مبالغ -على ما يبدو-
( ((2االقت�صاد املوازي هو االقت�صاد غري املنظم ،والذي ال يدفع �ضرائب عن حقيقة مداخيله مليزانية الدولة.
( ((2انظر موقع باب نت يف تون�س بتاريخ � 5أبريل (ني�سان)  ، 2014،على الرابط التايل:

http://www.babnet.net/rttdetail-83013.asp

( ((2انظر� :صحيفة «التون�سية» بتاريخ  ،2013/8/31على الرابط التايل :

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=99257&temp=1&lang
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مهمة .ونظر ًا لغياب ت�شريعات تجُ ّرم ب�شكل وا�ضح تبيي�ض الأموال للإرهاب( ،)26كان
تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» يدير �شبكة مهمة من العاملني يف قطاع االقت�صاد املوازي،
وقد �أثبت ملُم ّوليه يف اخلارج �أنه ن�شط جد ًا بدليل التقارير الأجنبية وخ�صو�ص ًَا
الأمريكية التي تتحدث عن وجود حوايل (� )3آالف جهادي تون�سي يف �سوريا،
وهي �أكرب جمموعة �أجنبية جهادية يف �سوريا ،وكنتيجة لذلك ف�إن تنظيم «�أن�صار
ال�شريعة»� ،أحد �أبرز امل�س�ؤولني عن هذا الت�سفري( ،)27يح�صل على مبالغ مهمة للقيام
بهذه املهمة.
عالقات تنظيم «أنصار الشريعة» بسائر التنظيمات

العالقة مع حزب حركة النه�ضة
مرت عالقة «�أن�صار ال�شريعة» بحزب حركة النه�ضة مبرحلتني :مرحلة
التقارب ومرحلة املواجهة .متيزت مرحلة التقارب التي امتدت من دي�سمرب (كانون
الأول) � 2011إلى مايو (�أيار)  2013ب�سرعة انت�شار التنظيم ومتكينه من و�سائل
التحرك ،ومن تقنني عديد اجلمعيات املتحالفة معه ،وقد مت ذلك يف عهد حكومة
حمادي اجلبايل (الأمني العام حلركة النه�ضة) ،ثم توا�صل يف الفرتة الأولى حلكومة
علي العري�ض (القيادي –�أي�ض ًا -يف حركة النه�ضة)� .أما مرحلة املواجهة ،فقد
ابتد�أت منذ حادث االعتداء على ال�سفارة الأمريكية يف � 14سبتمرب (�أيلول) ،2013
ثم ازدادت العالقة �سوء ًا مع اكت�شاف �ألغام يف جبل ال�شعانبي �أودت بحياة الع�شرات
من قوات الأمن واجلي�ش .ومع العمليات الإرهابية الالحقة ا�ضطرت حكومة العري�ض
�إلى ت�صنيفهم «تيار ًا �إرهابي ًا» ف�أ�صبحت احلرب مفتوحة بني الطرفني .لكن حركة
( ((2هذه الت�شريعات مل تقدم للمجل�س الوطني الت�أ�سي�سي (الربملان) للم�صادقة عليها �إال يف يوليو (متوز) � 2014أي بعد خروج
الإ�سالميني من احلكومة ب�ستة �أ�شهر ،لكن مت ت�أجيل امل�صادقة على قانون مقاومة الإرهاب �إلى �صيف  ،2015للتدقيق يف م�س�ألة مالءمته
حلقوق الإن�سان.
( ((2مما ي�ؤكد دور «�أن�صار ال�شريعة» يف انتداب وت�سفري جهاديني تون�سيني �إلى �سوريا ،ما ذكره �أحد املعتقلني التون�سيني العائد من �سوريا
ب�أن بالل ال�شوا�شي (الناطق الر�سمي لتنظيم «�أن�صار ال�شريعة») هو الذي كان وراء �إر�ساله �إلى �سوريا :انظر ال�صباح نيوز ،بتاريخ  11يوليو
(متوز)  ،2014على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/NwM2qi
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النه�ضة مل تتخذ يف البداية موقف ًا مناه�ض ًا لـ«�أن�صار ال�شريعة»؛ �إذ مل ي�صدر عنها
()28
بيان با�سم احلزب؛ نظر ًا لوجود اختالفات يف التقومي داخل القيادة يف احلزب
يف حني تركت احلرية لوزراء حركة النه�ضة يف احلكومة ،لكي يتخذوا مواقفهم يف
تن�سيق مع باقي �شركائهم يف حكومة الرتويكا.
العالقة مع الأحزاب ال�سلفية وحزب التحرير
هناك ثالثة �أحزاب �سلفية مت تقنينها يف عهد حكومة اجلبايل وهي :حزب
جبهة الإ�صالح ،وحزب الأ�صالة ،وحزب الرحمة ،وكانت عالقتها بتنظيم «�أن�صار
نب موقف احلكومة
ال�شريعة» جيدة ،وكانت ت�شارك يف تظاهرات هذا التنظيم ،ومل تت ّ
الذي �ص ّنف «�أن�صار ال�شريعة» تيار ًا �إرهابي ًا ،ل�سبب ب�سيط وهو �أن ما تدعو �إليه هذه
الأحزاب ال يختلف يف العمق مع ما يدعو �إليه «�أن�صار ال�شريعة» �إال من حيث الو�سائل،
فتنظيم «�أن�صار ال�شريعة» ال يعرتف بالدولة والقوانني الو�ضعية.
العالقة مع تيار «�أن�صار ال�شريعة» بليبيا
توجد بليبيا جمعيتان لـ«�أن�صار ال�شريعة» ،واحدة يف بنغازي والأخرى يف مدينة
درنة ،وتعترب هذه الأخرية منطقة مغلقة ت�سيطر عليها «القاعدة» و«�أن�صار ال�شريعة»،
وتتكثف بها مراكز تدريب اجلهاديني .ومن �أبرز قيادات «�أن�صار ال�شريعة» حممد
الزهاوي و�سفيان بن قمو ،وقد قتل الزهاوي يف �إحدى املعارك يف يناير (كانون
الثاين)  .)29(2015وت�ؤكد عديد التقارير �أن �أبا عيا�ض الذي فر �إلى ليبيا يف نهاية
 2013يوجد حالي ًا يف حماية بن قمو ،لكن تتوارد عديد من الأنباء عن �أن �أبا عيا�ض
مل يعد يحظى باملكانة الكبرية يف �صفوف التنظيم .وبعد فراره �إلى ليبيا ح�صل �صراع
على من يتولى ت�سيري دواليب «�أن�صار ال�شريعة» الذي �أ�صبح ممنوع ًا قانوني ًا .ويرى
( ((2مل ي�صدر خالل فرتة �أغ�سط�س (�آب)  2014بيان عن حركة النه�ضة ي�صنف «�أن�صار ال�شريعة» تيار ًا �إرهابي ًا.
( ((2حممد الزهاوي من املنتمني للقاعدة ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة ل�سفيان بن قمو الذي ا�شتغل �سائق ًا لنب الدن ،وقد �أ�صدر تنظيم «�أن�صار
ال�شريعة» يف ليبيا بيانا يف  25يناير (كانون الثاين) � 2015أعلن فيه عن وفاة الزهاوي ،وقد حتدثت م�صادر ليبية عن قتله يف �إحدى
املعارك .انظر :موقع وكالة الأنباء الدولية ،بتاريخ  25يناير (كانون الثاين)  2015على الرابط :التايل:
http://internationalnewsagency.net/news_details.php?sid=4739
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بع�ض املراقبني �أن اجلناح املدين والإعالمي يكون حتت �إ�شراف �سيف الدين الراي�س
(�أ�صيل القريوان) يف حني يكون اجلناح امل�سلح حتت �إ�شراف اجلزائري �أبي لقمان
املعروف با�سم خالد ال�شايب زعيم «كتيبة عقبة بن نافع»( .)30ولـ«�أن�صار ال�شريعة» يف
ليبيا عالقات متطورة مع عبداحلكيم بلحاج ومع فاعلني �سيا�سيني يف التيار الإخواين
بليبيا ،بالإ�ضافة �إلى �صداقاتهم داخل احلكومة وامل�ؤمتر الوطني قبل انتخاب الربملان
اجلديد يوم  25يونيو (حزيران)  .2014وقد �أفادت قيادات «�أن�صار ال�شريعة» بتون�س
من هذه الو�ضعية .وكانت العالقة تقوم على تدريب اجلهاديني التون�سيني� ،سواء
املتوجهني نحو �سوريا والعراق �أو الذين يريدون العودة �إلى تون�س لتعزيز اخلاليا
النائمة هناك ،ومنح اللجوء للفارين من «�أن�صار ال�شريعة» بتون�س.
عالقة �أن�صار ال�شريعة بتنظيم داع�ش
ميكن القول� :إن عالقة «�أن�صار ال�شريعة» بتون�س بتنظيم «داع�ش» تعود �إلى
ما قبل احتالل املو�صل وحتديد ًا �إلى حوايل �سنتني ،عندما كان يتم جتنيد تون�سيني
للقتال يف �سوريا منذ �أن كان الإ�سالميون يف احلكم يف تون�س .وقد �صرح وزير الداخلية
التون�سي يف يونيو (حزيران) � 2014أن  %80من التون�سيني الذين جندوا للحرب يف
�سوريا يقاتلون يف �صفوف «داع�ش» .ومنذ معركة املو�صل يف  9يونيو (حزيران) 2014
التي متكن فيها تنظيم «داع�ش» من حتقيق انت�صارات ميدانية� ،أعلن �أبو عيا�ض
يف بيان ن�شره حتت عنوان «فتوحات داع�ش» �أنه يطلب من كل الف�صائل والكتائب
(ُ ((3يعد خالد ال�شايب املولود �سنة 1984باجلزائر ،والذي ورد ا�سمه يف  11يناير (كانون الثاين)  ،2014يف بيان لوزارة الداخلية
التون�سية ،ك�أخطر الإرهابيني الذين ت�سللوا �إلى الأرا�ضي التون�سية -وحتديد ًا جبل ال�شعانبي -من �أقدم العنا�صر امل�سلحة يف اجلزائر،
والتحق بالتنظيم الإرهابي �أواخر الت�سعينيات ،وكان ع�ضو ًا مقرب ًا يف ما يعرف بـ«مبجل�س �شورى املجاهدين» ،و�أحد املقربني من عبداملالك
درودكال املعروف با�سم �أبي م�صعب عبدالودود .وينحدر �أبو لقمان من والية بجاية ،وهو مل يكمل درا�سته اجلامعية ،متخ�ص�ص يف الكيمياء،
وتخ�ص�ص يف الن�شاط الإرهابي يف �صناعة املتفجرات والإ�شراف على العمليات االنتحارية التي يقوم بها التنظيم ،وحظي بثقة درودكال
كونهما يف التخ�ص�ص نف�سه وهو �صناعة املتفجرات .وبح�سب ما ن�شرته �صحيفة ال�شروق اجلزائرية ،فقد ت�سلل �أبو لقمان �إلى تون�س قبل �أيام،
ومت ر�صد حتركاته من طرف القوات التون�سية وهو يف طريقه �إلى درنة الليبية ،التي يتمركز بها عنا�صر تنظيم «القاعدة يف بالد املغرب»،
و�إمارة «�أن�صار ال�شريعة» التي تتهمها القوات الأمريكية بالوقوف وراء تفجري القن�صلية الأمريكية يف بنغازي وقتل ال�سفري الأمريكي بها.
وتتحدث املعلومات الواردة عن �أن خالد ال�شايب تنقل �إلى تون�س برفقة امل�سمى نا�صر تومي ،وهو �أمري تابع للتنظيم الإرهابي املذكور ،كان
ين�شط يف منطقة باتنة .انظر الرابط التايل:
http://www.assakina.com/news/news2/36093.html#ixzz36twHtP7X

وقد قتل خالد ال�شايب يف  28مار�س (�آذار)  2015من طرف احلر�س الوطني التون�سي يف �إحدى عملياته ملالحقة الإرهابيني.
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اجلهادية ،مبا يف ذلك «القاعدة» و«جبهة الن�صرة» ،التوحد واالجتماع يف رم�ضان يف
يوليو (متوز)  2014لتج�سيم خطة موحدة للن�شاط والتحرك( .)31وكانت ت�صريحات
�أبي عيا�ض منذ حوايل �سنتني �أثارت جد ًال حول دعوته ملقاتلة حكومة نوري املالكي،
وتربير التفجريات اليومية التي كانت حت�صل ببغداد( .)32وميكن القول� :إن هدف �أبي
عيا�ض من تقوية عالقته بـ«داع�ش» يعود �إلى �سببني:
الأول هو �أن هذا التنظيم اجلهادي له من الإمكانات اللوج�ستية واجلاهزية
القتالية �أكرث من الف�صائل الأخرى التابعة للقاعدة .كما �أن التون�سيني �أ�صبحوا
ي�شكلون ُربع املقاتلني يف �سوريا.
الثاين هو �أن «داع�ش» �أ�صبح �أغنى تنظيم جهادي يف العامل ،ويعرف �أبو
عيا�ض �أن تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» مل يعد قادر ًا على توفري متويل لن�شاطه بعد �أن مت
ت�صنيفه �إرهابي ًا.
مستقبل تنظيم «أنصار الشريعة» وطنيًا وإقليميًا

على امل�ستوى الوطني
دخل تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» مرحلة الأزمة منذ فقدانه حلفاء له كانوا يف
احلكم ،لكن �إمكانات حت ُّركه �أ�ضحت حمدودة .وهذا ال مينع القول� :إن هذا التنظيم
ما زال يحظى مب�ساندة اجلمعيات ال�سلفية على غرار جماعة «�شيوخ ال�سلفية» ،كما
�أن حزب التحرير يرف�ض -حلد اليوم -ت�صنيف «�أن�صار ال�شريعة» تنظيم ًا �إرهابي ًا،
وكذلك الأمر بالن�سبة لأحزاب �سلفية عدة بتون�س .و�سيتحدد م�ستقبل هذا التيار
( ((3ن�شر البيان يف «ال�صباح الأ�سبوعي» بتاريخ  16يونيو (حزيران) ( 2014تون�سية �أ�سبوعية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة دار ال�صباح).
( ((3جاء يف ال�صحيفة الإلكرتونية «ال�سكينة» �أن �أبا عيا�ض قام ب�إ�صدار فتوى ما يعرف بـ«اجلهاد بعد االن�سحاب» ويق�صد من خاللها،
�إجازة اجلهاد �ضد حكومة املالكي بعد ان�سحاب اجلي�ش الأمريكي .هذه الفتوى �أثارت حفيظة م�شايخ ال�س ّنة وال�شيعة العراقيني على ح ّد
�سواء لتزامنها مع ( )13عملية تفجريية يف يوم واحد ،نفذها انتحاريون �ضد مواقع �شيعية ،الأمر الذي دفع بجماعة علماء العراق ال�سلفية
التي يرت�أ�سها خالد املال �إلى �إ�صدار بيان طالبت فيه احلكومة العراقية برفع دعوى ق�ضائية �ضد ال�سلفي التون�سي «�أبي عيا�ض» .انظر
الرابط التايل:
http://www.assakina.com/center/parties/18219.html#ixzz36zxN3Ytp
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مبدى جناح �أو عدم جناح حكومة ما بعد انتخابات  2014يف �إعادة اال�ستقرار الأمني
واالقت�صادي للبالد .وقد كثفت امل�ؤ�س�سات الأمنية من مداهماتها لأن�صار هذا
التنظيم ،مثلما ح�صل يف حمافظة �سيدي بوزيد (مهد الثورة التون�سية) يوم  10يوليو
(متوز) .)33(2014
على امل�ستوى الإقليمي
�إن وجود جزء من قيادات وقواعد «�أن�صار ال�شريعة» التون�سية يف ليبيا يجعل
م�ستقبلها خا�ضع ًا لتطور الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية بهذا البلد .و�إذا علمنا �أن
الإ�سالميني وال�سلفيني يف ليبيا خ�سروا موقعهم االنتخابي بح�صولهم يف انتخابات
 25يونيو (حزيران)  2014على  %22يف مقابل �صعود التيار الدميقراطي والليربايل
وامل�ستقلني عموم ًا� ،أدركنا �أن م�ستقبل «�أن�صار ال�شريعة» يف ليبيا �سيكون �صعب ًا يف ظل
مطاردة الواليات املتحدة واملجتمع الدويل لهذا التيار ،وقد ا�ضطرت جمموعة «فجر
ليبيا» الحق ًا �إلى فك ارتباطها بـ«�أن�صار ال�شريعة» الليبية وهو ما انعك�س �سلب ًا على
م�ستقبل تيار «�أن�صار ال�شريعة» التون�سية بليبيا وتون�س ،وفتح الباب على م�صراعيه
حلدوث ت�صفيات داخلية يف �صلب هذا التنظيم.
خاتمة

 ي�ؤمن تنظيم «�أن�صار ال�شريعة» -مثل �سائر التيارات اجلهادية -مببادئ«القاعدة» نف�سها يف م�س�ألة الوالء والرباء -كما �أ�سلفنا -وباجلهاد العاملي الذي ُيعترب
يف نظر هذا التيار -فر�ض عني( .)34و�إن توجيه تهم االغتيال ال�سيا�سي لـ«�أن�صارال�شريعة» يف حق كل من بلعيد والرباهمي تزيد من عزلة هذا التيار �شعبي ًا ،وتربر
( ((3انظر :حوارنا حول هذه احلادثة يف جريدة ( )Le Tempsباللغة الفرن�سية:

Le Temps 11 juillet/ july 2014

( ((3املق�صود بالوالء هو الوالء هلل ولر�سوله وامل�ؤمنني ،والرباء هو الترب�ؤ من كل من حاد اهلل ور�سوله .وبالن�سبة لل�سلفية العلمية الإ�صالحية
فهي تعترب اجلهاد فر�ض كفاية (�إذا قام به البع�ض �سقط عن الباقني) يف حني ُيعترب فر�ض عني لدى ال�سلفية اجلهادية بكل ف�صائلها (�أي
�إجباريا على كل فرد م�سلم بالغ ذكر) وقد �أباحت فتوى جديدة لهذا التيار �إمكان انخراط املر�أة يف اجلهاد �إما يف العمليات التفجريية �أو
يف ما ي�سمى بجهاد النكاح.
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املالحقات الأمنية �ضد رموزه.
 �إن اتهام «كتيبة عقبة بن نافع» املتحالفة مع «�أن�صار ال�شريعة» بذبح جنودتون�سيني يف رم�ضان  2013ونقل العمليات الإرهابية من اجلبال �إلى املدن ،ي�ؤ�شر �إلى
�أن تون�س مل تعد �أر�ض دعوة كما كان يقول �أبو عيا�ض ،و�إمنا �أر�ض جهاد.
 �إن متدد نفوذ «�أن�صار ال�شريعة» نحو الطبقة الو�سطى والغنية كان الفت ًاللنظر ،وي�ؤ�شر �إلى �أزمة جمتمعية وقيمية( ،)35ويهدد بنزع �صفة الو�سطية واالعتدال
والت�سامح التي متيزت بها تون�س منذ عقود .ويتهم عديد املالحظني حركة النه�ضة ب�أنها
كانت احلا�ضنة الأ�سا�سية لتنظيم «�أن�صار ال�شريعة» يف فرتة حكمها الأولى ،عندما مل
تتفطن للتدريبات التي كان يقوم بها �أتباع هذا التنظيم يف جبل ال�شعانبي( .)36لكن
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه بعد خروج النه�ضة من احلكومة يف يناير (كانون الثاين) 2014
جنحت احلكومات املتعاقبة يف احلد –كثري ًا -من قوة هذا التنظيم ،وهو ما ُيبينّ �أن
الإرادة ال�سيا�سية مل تكن موجودة لدى حركة النه�ضة ملقاومة هذا التيار منذ البداية.
 �إن ت�صنيف «�أن�صار ال�شريعة» كتيار �إرهابي يف تون�س وليبيا رمبا يكونمقدمة لإزالة مراكز التدريب املوجودة يف ليبيا ،متهيد ًا حل�صول تغريات �سيا�سية يف
امل�ستقبل� ،أبرزها �إعادة متو�ضع التيار الليربايل وتقل�ص نفوذ التيارات الدينية ،ويف
هذا الإطار ميكن القول� :إن حماوالت خليفة حفرت الثالث (الأولى يف �أغ�سط�س� /آب
 2013والثانية يف فرباير� /شباط  ،2014والثالثة يف  17مايو� /أيار � ،)2014سمحت
ب�أن يحقق التيار الليربايل فوز ًا يف انتخابات  25يونيو (حزيران)  ،2014التي مل
يح�صد فيها التيار الإ�سالمي املدعوم من «فجر ليبيا» �سوى على ( )%22وهو ما �أدى
بعد ذلك� -إلى اندالع معارك بني «فجر ليبيا» وجمموعة الكرامة ،وظهور حكومتني( ((3يذكر الباحث عبداللطيف احلنا�شي يف مداخلة له يف �إذاعة موزاييك التون�سية بتاريخ � 2014/6/16أن التيارات الراديكالية ومنها
«�أن�صار ال�شريعة» جنحت يف جتنيد عديد الأ�شخا�ص من الطبقة الو�سطى والغنية للقتال يف �سوريا .انظر الرابط املخت�صر التايل:

http://cutt.us/glBv

( ((3كان رئي�س �أركان اجلي�ش التون�سي ر�شيد عمار �أول من حتدث عن وجود مراكز تدريب اجلهاديني يف جبل ال�شعانبي �أيام حكم
الإ�سالميني بعد الثورة ،وذكر �أن تون�س مهددة بال�صوملة .انظر «الفجر» بتاريخ  ،2013/6/26على الرابط التايل:
http://www.alfajr-news.net/node/17150
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واحدة يف طربق والأخرى يف طرابل�س .وقد دفعت هذه الو�ضعية ممثل الأمم املتحدة
برناردو ليون �إلى طرح م�شروع احلوار الوطني وت�شكيل حكومة ائتالفية خالل �سنة
 .2015وقد ا�ضطرت «فجر ليبيا» �إلى �إنهاء حتالفها مع «�أن�صار ال�شريعة» الليبية وهو
ما انعك�س �سلب ًا على حرية التحرك والن�شاط بالن�سبة لـ«�أن�صار ال�شريعة» التون�سية،
التي يوجد عديد من كوادرها يف ليبيا.
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