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 مـقـــــدمــــــــة 

 املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية

 

 

الذي وضع يف سلم  املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية،إن 

اإلقتصادي واإلجتماعي يف تونس، وتابع  أولوياته تفكيك أسباب فشل املنوال

 14بإنشغال شديد، وعرب دراسات نقدية، التوجهات اإلقتصادية لتونس ما بعد 

، يعترب أن تطور الظاهرة اإلرهابية ليس حدثا عابرا وفجئيا وغ� 2011جانفي 

منتظر، بل هو إحدى النتائج املنطقية لحالة اإلهمال اإلقتصادي التي طالت أغلب 

 الجمهورية.جهات 

لم  املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية،وغنّي عن القول أن 

يكتف بنقد السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية للحكومات املتعاقبة، بل صاحب 

الحراك اإلجتماعي وسانده يف مواقع نضاله املختلفة. وإعترب أّن عدم اإلستجابة 

فئات واسعة من املجتمع، ال تتّم بإدارة األزمة، للمطلبية اإلجتماعية واإلقتصادية ل

والتأجيل واملماطلة بل بوضع رؤية شاملة ملنوال إقتصادي جديد، يستند يف جوهره 

عىل التنمية والتشغيل معتمدا عىل إرادة سياسية حرة، تحرتم فيها سيادة الدولة، 

 ويرفع عنها عبء الخضوع للمؤسسات املالية الدولية.

املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية ملنطقي أن يهتم ولقد كان من ا

عىل إثر ذلك، باإلحتجاجات اإلجتماعية الفردية والجماعية، غ�  واإلجتماعية،

املنظمة، وغ� املؤطرة يف نقابات وهيئات تمثيلية، طاملا أن هذه الفئات املحتجة لم 

ة نقابة أو هيكلية ترتق بعد، من حيث الحقوق إىل حالة التنظم باإلنضواء تحت أي

ودراستها  تمثيلية. ولقد أسس املنتدى ملتابعة هذه التحركات واإلحتجاجات

الذي يهتم بهذه الفئات  املرصد اإلجتماعي التونيسوتحليلها ومساندتها، 

املقصيّة عن كل حوار أو تمثيل، والتي ال يختلف املتابعون عىل إعتبارها من أكثر 

 اإلقتصادي واإلجتماعي للدولة.الفئات املترضرة من املنوال 



 
 

تجربة دعم  املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية،ولقد راكم 

ومساندة، وفهم وإنصات ملختلف الفئات والجماعات، قادته يف مرحلة أوىل، إيالء 

مسألة الهجرة الرسية ما تستحقه من عناية وتركيز، خاصة وأن الفئة الشبابية هي 

س تبعا لذلك خلية تعنى برصد هذه الظاهرة وتحليلها، يطمح وأّس  أكرب الضحايا.

أن تكون مدخال لرتكيز املعطيات وتجميعها بغاية تصور الحلول الكفيلة 

بمعالجتها، معتمدا يف ذلك عىل شبكة إقليمية ودولية من املنظمات املهتمة بتلك 

يا الخيارات املسألة. إذ ال خالف أن ضحايا الهجرة الرسية هم يف األصل ضحا

 اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية للحكومات املتعاقبة.

املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية وبداية من هذه الدراسة، يتجه 

إىل اإلهتمام بالظاهرة اإلرهابية، ساعيا لكشف مسارها وأهدافها  واإلجتماعية،

رضر الضحايا،  وتحليل املعطيات حولها بهدف املساهمة يف جهد تفكيكها، وجرب

 واملترضرين منها، مؤسسا بذلك املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب. 

 

 2016أكتوبر  12تونس يف       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس املنتدى التونيس        

 للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية

 عبد الرحمان الهذييل            
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 املركز التونيس للبحوث

 اإلرهابوالدراسات حول 

 ـــةامــعمقــدمـة 

من  املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهابنشأت فكرة تأسيس 

تشخيص عام تم فيه مالحظة أن أغلب األبحاث والدراسات حول الظاهرة اإلرهابية 

بتونس تعتمد بشكل كيل عىل األدبيات النظرية والفكرية للتنظيمات اإلقليمية 

إلهتمام بالحالة التونسية سواء عىل املستوى التنظيمي والعاملية يف ظل نُدرة ا

 امليداني أو عىل املستوى الفكري.

لقد صار جليا اليوم أن هناك تطورا ملحوظا وتصاعديا للظاهرة اإلرهابية يف تونس 

 تّم رصد ذلك من خالل معطيات ثالث: إذ  كّما ونوعا.

مبارشة إنطالقا من عملية  : تصاعد العمليات اإلرهابية إثر الثورةاملعطى األول

 الوكيل األول بالحرسمرورا بعملية إغتيال  2011الروحية بوالية سليانة يف ماي 

وصوال إىل عمليات اإلغتيال السيايس وذبح  الشهيد أنيس الجاليص الوطني

الجنود ومحاولة السيطرة عىل جبل الشعانبي واملغ�ة وسمامة من والية القرصين 

 اإلرهابية. وغ�ها من العمليات

وهذا مؤرش خط� ونوعي عىل إرتقاء الحركة اإلرهابية من حالة املنايف والسجون 

إىل حالة التنظم والتشكل، وهو ما سمح لها من  الثورةوالفوىض قبل أحداث 

 التحرك بمرونة عىل كامل أرض تونس.

وىل : دخول تونس إىل مرحلة تهريب السالح بداية من املحاوالت األ املعطى الثاني

حلمي الرطيبي عرب املنطقة الحدودية الذهيبة من والية تطاوين والتي شارك فيها 

بملف برئ فيما يعرف  2012إىل أن تم كشفه خالل شهر فيفري  2011يف نوفمرب 

إستمر إدخال السالح إىل تونس وتهريبه من خالل املنطقة قد . و عيل بن خليفة

أحمد الروييس ومحمد عن طريق  الحدودية بنقردان التابعة من والية مدن�

وهي املعطيات التي تم كشفها يف القضية التي عرفت  السبتاوي العوادي ورضا
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. ثم تواصلت بعد ذلك عمليات كشف مخابئ السالح ومحاوالت سالح مدن�بإسم 

 إدخاله.

ويدّل اإلنتباه املبّكر للحركات اإلرهابية يف تونس إىل رضورة إعداد العّدة والتسلّح 

إىل مبارشة العمل املسلح عىل أرض تونس. إّن  2011 إتجاه نيّتها منذ سنة عىل

إدراك رسعة اإلنتقال مبارشة بعد حالة التنظم إىل جلب السالح يدل بشكل قاطع 

عىل أن املرشوع اإلرهابي يف تونس تأسس منذ البداية عىل تصّور قتايل يناهض 

 الدولة املدنية ويسعى إىل إزالتها. 

: إخرتاق أجهزة الدولة بشكل عام  واألجهزة األمنية والعسكرية لثالثاملعطى ا

بشكل خاص وهي محاوالت إشتدت وتكثفت نظرا لضعف أجهزة الدولة مبارشة 

أكتوبر  23إثر الثورة من جهة وصعود اإلسالم السيايس إىل السلطة بعد إنتخابات 

 من جهة أخرى. 2011

بية إهتمت باألجهزة األمنية والعسكرية أكثر وتجدر اإلشارة إىل أّن الحركات اإلرها

من إهتمامها ببقية املؤسات العامة، معتربة أن مواجهة الدولة يفرتض اإلملام 

بخططها األمنية والعسكرية وكشفها وإعداد إسرتاجيات التصدي لها عىل األرض 

 بشكل إستباقي.

اإلرهابية عىل وأمام تداخل املعطيات وتشابكها باإلضافة إىل إعتماد الحركات 

إتجهت األبحاث حول  الرسية يف عملها التنظيمي، ويف ظل غياب التوصيف الدقيق،

إىل اإلعتماد عىل املنتوج الفكري السلفي العام، لتقديم دراسات لم  تونس اإلرهاب يف

تؤد يف أغلبها إال إىل إرباك محاولة التفس� املوضوعي والعلمي للظاهرة اإلرهابية يف 

 تونس.

إنتقلت الحركات اإلرهابية يف تونس من دورها املحيل الداخيل إىل لعب أدوار  ولقد

إقليمية ودولية مما مثل عامال ضاغطا وملحا لتفكيك هذه الحالة وفهمها، إذ 

سارعت الحركة اإلرهابية يف تونس يف تأسيس شبكات تسف� منظمة إىل بؤر التوتر 

ت مع أغلب القيادات والتنظيمات بعد أن نسجت بواسطة زعمائها ومقاتليها شبكا

إقليميا ودوليا. كما ساهم الوضع بعد الثورة يف رفع الرقابة عن عمليات تمويل 
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اإلرهاب ودعمه من خالل إنشاء شبكة من الجمعيات التي ساندت ومولت نشأة هذه 

 الحركة العنيفة وتمددها.

لليبي بداية من ولقد سارعت الحركات اإلرهابية التونسية إىل إستغالل الفضاء ا

لتدريب كوادرها عىل إستعمال السالح بمعسكرات تدريب ليبية  2011شهر ماي 

من طرف احمد الروييس و  الذي وقع اإلرشاف فيهمعسكر درنة لعل أشهرها 

عىل تدريب اإلرهابي� التونسي� والذي إستقبل عرشات  عادل السعيدي و غ�هما

ة التونسية من إنشاء معسكراتها الخاصة الدورات قبل أن تتمكن الحركة اإلرهابي

كدار الضيافة ومعسكر مرساطة والتي تم تدم� آخرها يف العجيالت من مدينة 

 .2016فيفري  يف صرباتة

أما يف تونس ومع إعادة تنظم اإلرهابي� من خالل السيطرة عىل الجوامع وتنظيم 

دريب إستعدادا للحظة الخيمات الدعوية تم التفك� يف إنشاء معسكرات للتدرب والت

املواجهة القادمة ب� املرشوع� املتعارض� عىل أرض تونس: مرشوع الدولة املدنية 

 الوطنية ومرشوع دولة الخالفة.

يف جبل  2012ديسمرب  10ولقد تّم إكتشاف أول هذه املعسكرات داخل تونس يف 

ثور عىل إذ تم الع أنيس الجاليص"السنك" بالقرصين عىل إثر إغتيال الشهيد 

 كتيبة عقبة بن نافعإرهابية أطلقت عىل نفسها  وثيقة تثبت قيام مجموعة 

أم� القاعدة  عبد املالك دروكدال" املكنى "أبو مصعب عبد الودود"بمبايعة "

 يف بالد املغرب اإلسالمي باملشاركة يف إحياء سنة الجهاد يف أرض عقبة إبن نافع.

يف أواخر  جمال املاجريتسجيلها عىل اإلرهابي  والحقا وعىل إثر اإلعرتافات التي تم

التي  كتيبة امللثمونتم إكتشاف روابط تنظيمية وتمويل مع  2012شهر ديسمرب 

 ىمختار باملختار" املكنيرشف عىل إدارتها بصحراء مايل اإلرهابي الجزائري "

، كما تم إكتشاف عملية تمويل ودعم من تنظيم القاعدة باليمن عن "األعور"

 . طه األطرشق اإلرهابي طري

وإذا كانت مشاركة اإلرهابي� التونسي� يف القتال عىل جميع الجبهات يف تعاظم 

، يف تأكيد عىل الدور اإلقليمي والدويل للحالة التونسية، فإن ذلك الثورةمستمر بعد 

سيكون بالتأكيد سببا لدعم اإلرهاب داخل تونس عند إنتهاء الرصاعات اإلقليمية 
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ة وعودة هؤالء. إذ أن مراكمة الخربات القتالية واإللتقاء بالقيادات اإلرهابية والدولي

العاملية فكريا وميدانيا سوف يكون عامال دافعا لتطور العمليات اإلرهابية ولضخ 

 التنظيمات اإلرهابية باملقاتل� املتمرس�.

ع مع العائدين وتبدو الحاجة ملحة إىل الرشوع منذ اآلن يف تحديد معالم إدارة الرصا 

وتحديد أسباب العودة وفهم آليات تفكيك العالقة ب� التنظيمات الداخلية 

 والتنظيمات اإلرهابية إقليميا ودوليا.

إن غياب جرد وتدقيق إحصائي� وغياب قاعدة بيانات عن اإلرهابي� يف تونس ال 

جة التي ؤدي إال إىل تفاقم هذه الظاهرة ونموها وإستمرارها إىل الدر ييمكن أن 

 ةاملرشوع الوطني املدني برمته. فعدم النجاعة ليست فقط أمني تهديديمكن معها 

طاملا أن حالة الضبابية لوضعية اإلرهاب يف تونس ال تطال فقط  ةبل مجتمعي

 املستوى امليداني بل تمتد إىل مستوى التصورات الفكرية اإلسرتاتيجية.

يق للظاهرة اإلرهابية التونسية، وأن ويمكن التسليم إذن أن هناك غياب لتوصيف دق

الدور املتعاظم لإلرهاب التونيس إقليميا ودوليا ال يجب فهمه عىل أنه مسألة 

بل البد من إستيعاب الدرس ، خارجية تهم دوال إقليمية بعينها وبؤر توتر بعيدة 

الجزائري وإعتبار أنها مسألة وطنية داخلية، إذ أن ساحات القتال اإلقليمية 

ولية ستغلق بإنتهاء الحاجة إليها وحينها سنكون يف مواجهة إشكاالت العودة والد

 ومخاطرها.

بالتايل يمكن إعتبار أن املرشوع الوطني املدني أعزل يف مواجهة الظاهرة اإلرهابية 

يف غياب جرد إحصائي وقاعدة بيانات تسمح بتحليل املعطيات وبرصد التهديدات 

 املبارشة والتصدي لها.
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 لفات القضائية كمادة العمل: املعطيات والحدودامل

إىل فك شفرة املعطيات  املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهابيسعى 

حول الظاهرة اإلرهابية يف تونس إذ يعتمد يف عمله وتحليله عىل مادة محددة 

للتعرف عىل طريقة تفك� اإلرهابي�  امللفات والوثائق القضائيةرئيسية هي 

وطبيعة نشاطاتهم  وقبل الثورةلتونسي� وأسلوب تشكلهم وتنظمهم بعد ا

 وقراءاتهم وحالتهم اإلجتماعية وغ�ها من املعطيات. 

وتجدر اإلشارة منذ البداية إىل أّن املعطيات الواردة بامللفات القضائية يمكن 

 تصنيفها من حيث دقتها العلمية إىل صنف�:

الثابتة التي ال تقبل التشكيك كالسن والحالة : يتعلق باملعطيات الصنف األول -

العائلية واملهنة واملستوى التعليمي وغ�ها من املعلومات التي تدخل ضمن 

تحليل هذه الظاهرة دون أن تكون محل تشكيك أو إعرتاض. ويمكن أن يضاف 

إليها اإلعرتافات الواردة أمام الهيئات القضائية كالنيابة وقلم التحقيق والهيئات 

لقضائية املختلفة. يضاف إليها أيضا ما رصح به املتهمون أمام أعوان ا

الضابطة العدلية من حرس ورشطة بحضور لسان الدفاع معهم. ويمكن أن 

يدخل ضمنها كذلك ما تم حجزه عنهم من وثائق وتسجيالت سمعية برصية 

 وأسلحة وذخ�ة وغ�ها.

الضابطة العدلية التي : ويتعلق باملعطيات التي قدمت أمام الصنف الثاني -

يمكن التشكيك يف صحتها خاصة يف غياب لسان الدفاع وعند تراجع املتهم� 

بتمحيص وتدقيق  ملعطيات يروم املركز التعامل معهعنها. وهذا الصنف من ا

عرب مواجهة املعطيات ببعضها ومقارنتها مع بقية املحارض ومع بقية ما ورد 

مللفات األخرى. فهي معطيات أولية يمكن عىل لسان املتهم� اآلخرين وحتى ا

إستعمالها كأرضية دنيا للبحث عن الحقيقة وكشفها وإستخالص النتائج 

 منها.
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ولقد ثبت من خالل امللفات القضائية أن الحركات اإلرهابية التونسية تنهل من 

مع� فكري محدد: ما تب� حجزه من خالل أدبيات وكتب ووثائق فكرية وكذلك 

 ،ما رصح به اإلرهابيون حول قراءاتهم والكتب التي يستندون إليهامن خالل 

رضورة أن اإلعتماد عىل امللفات القضائية يساهم بشكل فّعال يف فهم مسار 

فمن خالل  .الثورةالحركات اإلرهابية يف تونس وتتبع نشأتها وإعادة تشكلها بعد 

عة وحول الخالف ب� امللفات توجد معطيات دقيقة حول إنشاء تنظيم أنصار الرشي

حول  "عياض وأبسيف هللا بن حس� املكنى "اإلدرييس و  البخاري شهر الخطيب

الخطوات األوىل إلعادة ربط الصلة ب� مجموعة سليمان وبعث كتيبة عقبة بن نافع 

ونشأة املعسكرات داخل تونس وخارجها وتحديد دور املساجد يف إحتضان الظاهرة 

من املعطيات التي تحتاج إىل فحص ودراسة وتحليل من اإلرهابية ودعمها وغ�ها 

 طرف خرباء.
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 حدود نرش املعطيات القضائية وكشفها

إن املركز التونيس للبحوث حول اإلرهاب يلتزم باإلطار القانوني املنظم لنرش 

 115من املرسوم عدد  61املعطيات القضائية وكشفها، وخاصة منها الفصل 

والذي يحجر نرش وثائق التحقيق قبل تالوتها يف  2011 نوفمرب 02املؤرخ يف 

 .ويعاقب مرتكب ذلك بخطية ترتاوح ب� ألف وألفي دينار لنيةجلسة ع

فتحج� نرش املعطيات القضائية مسلط عىل املرحلة اإلتهامية بمعنى أنه يمتّد زمنيا 

مرحلة دائرة من أعمال الباحث املناب من حرس ورشطة إىل مرحلة التحقيق ثّم 

إلتهام وتعقيب قرارها، وبمجّرد تعّهد الدوائر الحكميّة الجناحية والجنائية وتالوة ا

قرار الدائرة والتحقيق بجلسة علنية، يرفع ذلك التحج� تماما ويصبح حّق نرش 

 للجميع. املعطيات مكفوال

 07الصادر يف  2015لسنة  26القانون األسايس عدد وتجدر اإلشارة إىل أّن 

ه اإلطار القانوني الجديد، قد تضّمن نصوصا زجرية يتّم فيها بوصف 2015أوت 

الذين يتعمدون كشف معطيات محّددة. فقد إعترب يف قسمه تتبع األشخاص 

تتخذ التداب� الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم  أنهالسابع: يف آليات الحماية 

ون القانون مهمة معاينة الجرائم اإلرهابية املنصوص عليها بهذا القان

وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية مأموري الضابطة العدلية 

 العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية.

وتشمل تداب� الحماية أيضا مساعدي القضاء واملخرتق واملخرب واملتّرضر 

والشهود وكل من تكفل. بأي وجه من األوجه، بواجب إشعار السلط ذات 

حب التداب� املشار إليها، عند اإلقتضاء، عىل أفراد كما تنس النظر بالجريمة.

إستهادفه  أرس األشخاص املشار إليهم بالفقرت� املتقدمت� وكل من يخىش

   من أقاربهم.

فاملعطيات القضائية املتعلقة بهذه الحالة يحّجر كشفها طاملا أنها تعّرف جهات 

يسعى إىل التوسيع يف  معينة للخطر. غ� أن التطبيق القضائي لتداب� الحماية

ح� يعترب أن مجّرد التعّهد أو املبارشة ألعمال قضائية متعلّقة مجال التجريم 

باإلرهاب تبدأ معه آليات الحماية. وهذا املفهوم الواسع لتداب� الحماية يشّل حركة 
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رضورة أّن التمتع بتداب� الحماية من  ،نرش املعطيات القضائية واإلستفادة منها

قضائية أو أمنية أو شهود أو غ�هم يجب أن يكون مسبوقا بإتخاذ  طرف جهة

قرار يف إخفاء الهويّة. بمعنى أّن الشاهد عندما ما يختار أن يبقى هويته رسية، يتم 

وكيل الجمهورية لفتح دفرت  مإتخاذ قرار يف ذلك من طرف حاكم التحقيق الذي يعل

 ية الحقيقة للشاهد.رسّي معّد لذلك ويف هذه الحالة يحّجر كشف الهو 

والنيابة العمومية الحارضة  ةما تقرر هيئة املحكمة إخفاء أسماء القضادوكذلك عن

ن كشف هوياتهم بالجلسة وكاتب الهيئة وتصدر حكما خاليا من تلك األسماء فإ

 ما يعاقب عليه.الحقيقية يعّد مجر 

املشمول� بها يف  من امحدد اا تقّدم أن آليات الحماية البّد أن تشمل عددويفهم ممّ 

، وتتخذ قرارات قضائية يف إخفاء اوواضح اظروف معينة، يكون فيها الخطر جليّ 

هوياتهم الحقيقية ويف هذه الحالة فقط يصح إعتبار أّن كشف املعطيات القضائية 

املرحلة  أ أن نرش املعطيات القضائية خاللفاملبد للتبع. موجب املتعلقة بهم عمل

ما لم تكن هناك قرارات إستثنائية أفردت هيئة قضائية أو  الحكمية جائز ومرشوع

  شاهد أو غ�هما بحماية خاّصة. 
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 أهداف املركز

 تنقسم أهداف املركز إىل مستويات ثالث:

 : عىل املدى القص�: املستوى األول

 .نرش اإلحصائيات والدراسات لفهم الظاهرة اإلرهابية وتفكيكها 

 شخصيات اإلرهابية ومساراتها وميكانيزمات معرفة مختلف أنماط ال

 تشكلها وتطورها.

 .متابعة تطور الظاهرة يف تونس وتوزيعها الجغرايف واملهني والعمري 

 .تحديد الجغرافيا اإلجتماعية واملجالية للظاهرة اإلرهابية 

 .كشف روابط الشخصية اإلرهابية وإنتماءاتها 

 : عىل املدى املتوسط:املستوى الثاني

 تحوالت نحو املرور لتنفيذ العمليات اإلرهابية.رصد ال 

  املساهمة يف مسار محارصة الظاهرة اإلرهابية والتمكن من آليات تفكيكها

 بهدف الحّد من آثارها.

  فهم التحوالت صلب بنية الشخصية اإلرهابية بداية من مرحلة اإلستقطاب

 والتأثر وصوال إىل مرحلة التنفيذ.

 معية واإلستعدادات إلنتاج الظاهرة اإلرهابية.رصد مالمح التحوالت املجت 

 .مساعدة ضحايا اإلرهاب وتوف� آليات املرافقة 

 : عىل املدى البعيد:املستوى الثالث

  تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات توضع عىل ذمة الدارس� أفرادا

 ومؤسسات.

 ول املساهمة بالكتابة والطباعة والنرش يف مقاومة اإلرهاب وإقرتاح الحل

 ملعالجة الظاهرة.

  توف� إمكانيات التدريب واملرافقة للمساهمة يف التنشئة عىل مقاومة

اإلرهاب مع مكونات املجتمع املدني واملؤسسة الرتبوية وجميع الهيئات 

 ذات الصلة.
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  توف� الخربات ذات الكفاءات يف مجال مقاومة اإلرهاب بالتعاون والرشاكة

 سؤولية املبارشة يف هذا املجال.مع الهيئات واملؤسسات ذات امل

 الهوية املؤسساتية للمركز

يعتمد املركز يف أعماله عىل كفاءات فكرية وعلمية متعددة يف إختصاصات مختلفة 

كعلم اإلجتماع والنفس ورجال القانون من محام� وقضاة وأساتذة جامعي� 

يعة اإلسالمية والخرباء املحاسب� واألمني� والعسكري� ومتخصص� يف علوم الرش 

من خالل الدراسة التفصيلية للملفات القضائية إىل  املركز  ويطمح. وغ�ها 

 اإلهتمام بمجاالت ومحاور متعددة من بينها:

اإلرهاب واملنظومة القانونية وطنيا ودوليا ويتم فيها السعي إلنجاز  املحور األول:

 دراسات حول:

 .اإلرهاب واملنظومة السجنية 

 ابية وحقوق اإلنسان.الحركات اإلره 

 .الترشيعات القانونية وطنيا ودوليا للمنظومة اإلرهابية 

 .القضاء يف تونس والظاهرة اإلرهابية 

التنظيمات والشبكات اإلرهابية: الفكر والنشأة والتشكل والتطور يف  املحور الثاني:

 تونس والخارج ويتم فيها تقديم أبحاث حول:

  هابية يف تونس التسف� ودينامكية الحركات اإلر 

 تنظيمات والشبكات اإلرهابية: الفكرة والنشأة والتشكل يف تونس 

 آليات اإلشتغال: اآلليات الداخلية للتنظيمات اإلرهابية 

  .السالح يف تونس وطبيعة العمليات اإلرهابية: املسار، التدرب واملواجهة 

فيها البحث يف محددات أنماط الشخصية اإلرهابية يف تونس: ويتم  املحور الثالث:

 املسائل التالية:

 .آليات بناء الشخصية اإلرهابية وكيفية تفكيكها 

 .املرأة والشباب يف التنظيمات اإلرهابية 
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 .األطفال يف التنظيمات اإلرهابية 

  .اإلحصائيات والتحليل املجايل والزمني للمعطيات الخرائطية 

املضادة: وفيها يتم دراسة  : إسرتاتجيات اإلرهاب وبناء اإلسرتاتجياتاملحور الرابع

 املحاور التالية:

  .املنظومة اإلعالم والتوصل للحركات اإلرهابية 

  .شبكات التمويل وغسل األموال لدى التنظيمات اإلرهابية اإلقليمية ودوليا 

 .العالقة ب� التنظيمات اإلرهابية املحلية واإلقليمية والدولية 

  رهاب وبناء اإلسرتاتجيات املضادةاملواجهة اإلسرتاتيجية: إسرتاتيجيات اإل. 

 

 

 وحدة اإلنصات والتوقي من اإلرهاب

 ECOUT-ACT 

يسعى املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب إىل إحداث وحدة إنصات 

بغاية اإلستماع والتواصل مع أكرب عدد ممكن من املترضرين وذلك من أجل فهم 

والتطرف. ويشتغل عىل خطاب العنف ظاهرة اإلرهاب وتفكيك آليات اإلستقطاب 

الصادر عن املجموعات اإلرهابية واملوجه إىل الفئات الشبابية األكثر هشاشة. 

ويستند يف مرشوعه إىل خربات متعددة اإلختصاصات كعلم النفس وعلم اإلجتماع 

 والقانون وغ�ها.

لعنف يف ويتوجه املركز ضمن إسرتاتيجيته إىل الفئات املستهدفة بخطاب التطرف وا

محاولة إلسرتجاعها وذلك بوضع خطة مواجهة حقيقية مع هذا النوع من الخطاب 

 يف املجال العام وتحديدا يف مجال التواصل واإلتصال.

كما تهدف الوحدة إىل ضبط التوجهات الكربى يف التعامل مع املترضرين من 

لهم. ويمكن أن  اإلرهاب وتقديم اإلحاطة النفسية واإلجتماعية واملساعدة القانونية

 نقسم األدوار الرئيسية املوكولة إليها إىل:
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لمترضرين من اإلرهاب بواسطة أطباء لتقديم اإلحاطة النفسية واإلجتماعية  -1

نفسي� وخرباء إجتماعي� ونفسي� من خالل حصص إستماع ومعالجة 

 وإعادة تأهيل ومرافقة.

 طة خرباء يف القانون.تقديم املساعدة القانونية للمترضرين من اإلرهاب بواس -2

) ووضع آلية كشفها passage à l’acteرصد حالة املرور إىل التنفيذ ( -3

 والتصدي لها واإلعالم عنها عند اإلقتضاء.

 اتقديم دعم للعائالت التي ترغب يف متابعة حالة التطرف الخاصة بأبناؤه -4

 وكيفية مساعدتهم عىل تجاوزها.

اإلرهاب من خالل شبكات تقديم خطاب متكامل ضد التطرف والعنف و  -5

 اإلتصال والتواصل واإلعالم عرب ومضات توعوية وتحركات ميدانية وغ�ها.

  



13 
 

 تقنية العمل املعتمدة يف هذه الدراسة باب تمهيدي:
 

بداية من املنشورة أمام املحاكم  تّم اإلعتماد يف هذه الدراسة عىل امللفات القضائية

إىل املرحلة العلنية وتّم تداول املعطيات التي إنتقلت و  2015إىل موىف  2011سنة 

قضائيا تّم فيه  املف 384اإلطالع عىل عمومية. وقد أمكن ألعضاء املركز فيها بجلسة 

 ا.متهم 2224تتبع أكثر من 

ومهنهم  لإلرهابي� التعليمي ىستو املولقد تضمنت امللفات معطيات أساسية حول 

وغ�ها من املعطيات التي ال تقبل وحالتهم اإلجتماعية ومكان السكنى والوالدة 

 اإلختالف حولها. 

لدراسات حول اإلرهاب ال للبحوث واويجدر التنبيه منذ البداية بأن املركز التونيس 

يعتمد يف تحليله للمعطيات عىل مقاربة قضائية تكون فيها األحكام النهائية والباتة 

باإلعتماد عىل امللفات  املحدد، بل يطمح إىل فهم الظاهرة اإلرهابيةو هي الفيصل 

تعتمد عىل التحليل بأدوات علمية ملجاالت مختلفة القضائية من خالل قراءة 

   .وغ�ها يةالقانونالعلوم و  يةعلوم اإلجتماعالمجاالت متعّددة مثل  يفبواسطة خرباء 

وإذا كان مرشوع دراسة امللفات القضائية يف تماس مبارش مع عمل املؤسسة 

 فإّن املركز التونيس ،نها القطب القضائي ملكافحة اإلرهابالقضائية وخاصة م

 قضائيةالسلطة الإلرهاب ال يطمح بتاتا إىل الحلول محّل ا والدراسات حول للبحوث

وال التأث� عىل قراراتها وأحكامها، وإنما فقط إستغالل زخم  تعهدةاملختصة وامل

تها وتحويلها عرب ماكاإلرهابية بتونس ومر  ظاهرةول الحعلومات املعطيات وامل

ملقاومة هذه  عتمادهاالتحليل الدقيق إىل إستخالصات نوعية وإجرائية يمكن إ

 الظاهرة.

لقد عاين أعضاء املركز أن امللفات القضائية املتعلقة باإلرهاب تجاوزت خالل سنة 

بعدد صفحات ومؤيدات ووثائق تعّدى مئات اآلالف، وبمعطيات  ،اآلالف 2016

، دون أن يتم لفهم الظاهرة اإلرهابية يف تونس تجاوزت املالي�مهّمة وأساسية 

ار الوصول إليها سم إستغاللها بإعتبارها غ� مفتوحة للباحث� من جهة ولصعوبة

 . من جهة ثانية يف مصادرها وتعقد إجراءات ذلك
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 بدون دراسة امللفات ال يمكن أن يتمّ  ّن فهم الحالة التونسية للظاهرة اإلرهابيةكما أ

، وتنظيم كيفية اإلطالع عليها من طرف الباحث� والدارس� بمختلف القضائية

 .وآجالها تلك املعطيات  إخفاء وكشفرشوط وتحديد  ،إختصاصاتهم

تعلّق تلك املعطيات بحياة األفراد  وأالرسيّة،  وال يمكن مواجهة هذا التصور بمبدأ

حقوق الباحث�  فيهتضمن  إذ يمكن اإلتفاق عىل بروتوكول ،وحقوقهم اللصيقة بهم

 هممتداخل� يف حماية معطيات وأخرباء  وأشهود  وأوحّق األفراد متهم� يف اإلطالع 

وعموما فإّن تداول املعطيات حول امللفات القضائية يف املرحلة الحكمية  .الشخصية

 بجلسات علنية يرفع هذا الحرج ويجعل من حق النرش حقا مكفوال ال جدال فيه. 

إمكانية اإلطالع من الغ� عىل القرارات وامللفات القضائية يعّد مسموحا به  ورغم أنّ 

)، إال أّن ذلك من مجلة اإلجراءات الجزائية 193يف النظام الجزائي التونيس (الفصل 

الحق ظّل مقيدا بموافقة وكالة الجمهورية صاحبة السلطة التقديرية املطلقة يف 

سماح بذلك اإلطالع يف أضيق الّر عملها عىل قبول ذلك الطلب أو رفضه. وقد إستق

فإّن التوسيع من حّق املجتمع بواسطة املختص� والدارس�  -رغم ذلك– الحدود

والصحفي� يف اإلطالع عىل امللفات القضائية يبدو اليوم حاجة ملّحة بعد تنامي 

 مها.ظالظاهرة اإلرهابية وتعا

يات ودراستها واإلطالع عليها غياب جهة إدارية بإمكانها تجميع املعط أمامو 

فل اإلطالع تزداد الحاجة إىل وضع تصورات عملية تكوإستنتاج الخالصات منها 

 عىل امللفات القضائية.

 يتعلق 2015أوت  7مؤرخ يف  2015 لسنة 26 عدد وإذا كان القانون األسايس

نية اللجنة الوط قد أحدث لتاليف هذا الفراغ ،الألموا ومنع غسلب هارإلا بمكافحة

ا وهيكليا يملكافحة اإلرهاب، فإنه حّد من نجاعتها منذ البداية بأن ألحقها تنظيم

برئاسة الحكومة، ووضعها تحت إرادة التوجهات السياسية الظرفية التي تتغ� 

  بتغ� الحكومات.
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 ولقد تم اإلعتماد يف هذه الدراسة عىل التقنيات التالية: 

 ف متهم اإلعتماد عىل عيّنة من ألأوال: 

 2224شملت التتبعات فيها أكثر من  ملفا قضائيا 384بعد اإلطالع عىل أكثر من 

إنتمائهم إىل الحركات املتهم� الذي ثبت  تّم الرتكيز عىل إختيار عيّنة من ،متهما

اإلعرتافات التي قّدموها يف املرحلة التحقيقيّة أمام حكام سواء من خالل  اإلرهابية

من خالل  إنتماؤهم حلة الحكمية أمام قضاة األصل، كما ثبتأو يف املر  ،التحقيق

، باإلضافة إىل ثبوت ماسالح وقوائم اإلغتياالت وغ�هالك ،املحجوز الذي ضبط لديهم

 تدربهم عىل السالح خارج تونس وداخلها.

لقد سعى املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب إىل إلتزام املوضوعية و 

 ،ورات الذهنية والنظريةصمة األفكار واملعتقدات والتكبعاد محاوالحيادية بإست

وال تعّد ضمن املؤرشات التي يعتّد بها  ،معتربا أنها ال تدخل يف سلّم التجريم

لتصنيف اإلرهابي�. كما إعترب أن املعطيات الشخصية كاللباس والزّي واملظهر 

 ،تحليل العيّنة املعتمدة فالعربة ضمن ،ضمن أدوات تحليله أيضا الخارجي ال تعتمد

من إعداد وتحض� وتسهيل وتنفيذ. ال  ،ل املاديةعماباألفعال الخارجية املرتبطة باأل 

سواء كانت من طرف  ،يعني هذا أّن الشخصية اإلرهابية معزولة عن التأث�ات

أو املؤثرات املرتبطة باإلعالم  ،األشخاص، أو الخطب التي تمت باملساجد والجوامع

التواصل اإلجتماعي واألنرتنت أو حتى الكتب، بل إن تلك املعطيات عىل وشبكات 

 أهميتها يف التحض� لصناعة الشخصية اإلرهابية ال تكفي لتكون دليال عىل اإلنتماء. 

إعتماد مؤرشات إىل لذلك إتجه املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب 

يمات اإلرهابية. وهذه املؤرشات خارجية واضحة تثبت اإلنتماء إىل تلك التنظ

جابية يفهي جميعها أعمال إ ،الخارجية تصنّف ضمن األفعال املادية اإلرادية

ها البيعة والكنية والتدرب واإلنضمام إىل املعسكرات نيبارشها األشخاص من بي

يتم رشحها بدقة خالل هذه سوالسفر والتسف� والرباط، وهي جميعا مصطلحات 

 د عىل أمثلة من امللفات القضائية.الدراسة باإلعتما
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 ثانيا: إعتماد تسمية للملفات القضائية خاصة باملركز 

وإرتباط بعض امللفات  ،عهائدة وتداخلها وتشابك وقامأمام غزارة املادة املعت

لدراسات حول اإلرهاب للبحوث وا إختار املركز التونيس اآلخر،عضها بالقضائية ب

، يراعى فيها قدر اإلمكان األسماء ات القضائيةإسناد تسمية خاصة به للملف

ملف الجناح األمني الرسي أو  سالح مدن� كملفالتي عرفت بها بعض امللفات 

ألنصار الرشيعة أو ملف فاطمة الزواغي وملف بن عون وملف اإلعتداء عىل منزل 

 وغ�ها. وزير الداخلية لطفي بن جدو

عدد  عند اإلستعمال أو اإلشارة إليها بهايصاح ،لكن إختيار املركز لتسمية خاصة به

أو عدد قرار ختم البحث أو عدد القضية، وذلك  الجلسةتاريخ قرار دائرة اإلتهام و 

الرجوع إىل تلك امللفات من كن املتابعون واملطلعون عىل أعمال املركز محتى يت

ترتيبها القضائية بكل يرس وسهولة. علما وأن املركز يطمح إىل تنظيم تلك امللفات و 

 لباحث� والدارس� وفق بروتوكول يتم إمضاؤه.ا لجميع ح حق اإلطالع عليهاتوف

وحفاظا عىل رسية  ،تجدر اإلشارة إىل أنه يف حاالت معيّنة وعند الرضورة القصوىو 

يتم التحفظ عىل نرش املرجع القضائي املعتمد، إّما  ،املعطيات لخطورة مضمونها

بملفات وأبحاث وأعمال قضائية أخرى لم ضائية بسبب إرتباط تلك املعطيات الق

أو لتفادي خطر محدق يعترب أعضاء املركز أنه يمكن  ،يتم الحسم فيها عند النرش

 أن يلّم بأشخاص أو شهود أو قضاة أو دفاع أو غ�هم. 

 تحليل معطيات العيّنة يف مستويات متعّددةخطة : ثالثا

باإلعتماد عىل دراسة كميّة لفات القضائية من خالل امليلها لإّن املعطيات التي تّم تح

تّم إستغاللها وقراءتها وتحليلها بطريقة كيفية  SPSSوفق الربمجية اإلحصائية 

 ضمن املستويات التالية:

تمت فيها دراسة العينة : املستوى األول: تحليل املعطيات حسب الواليات

 غرايفو ار الديماملسبغاية السعي لفهم  السكنى،و  ةوالدالباإلستناد إىل مكان 

ا يف الواليات، ومقارنة النتائج لهقنلدينامكية الجماعات اإلرهابية وت والجغرايف

من حيث أماكن العمليات  ،حصل عليها وتحليلها باإلعتماد عىل امللفات القضائيةتامل

يف محاولة لفهم التمركز الجغرايف للمجموعات اإلرهابية قوة  ،ونوعيتها ،اإلرهابية

 وضعفا.
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كانت الغاية املستهدفة املستوى الثاني: تحليل العيّنة حسب النوع اإلجتماعي: 

فهم اإلرهاب مؤنثا، رضورة أّن الحركات اإلرهابية  ،التحليلهذا النوع من من من 

دة إىل اإلعتماد بشكل مكثف عىل العنرص النسائي يدتيجيات جتسعى يف إطار إسرتا

من امللفات القضائية أن مكانة املرأة يف لتنفيذ العمليات اإلرهابية. فقد ثبت 

رهابية التونسية تشهد تطورا متسارعا من خالل مبارشة أدوار أهم الحركات اإل 

إذ لم تعد املرأة مجرد عامل مساعد يبارش مهمات  وأرقى من الناحية التنظيمية.

إىل  عنرص دعم ومساندةبل تطور دورها من مجرد  ،بسيطة يف سّلم املسؤوليات

وهو ما  ادة، ومن مجرد التحض� لتنفيذ العمليات إىل مبارشة التنفيذ رأساالقي

 .مستقبال دراسة مستقّلةموضوع سيكون 

يدخل ضمن فهم : تحليل العينة املتعلقة بالحالة املدنيةاملستوى الثالث: 

دة، إذ أن اآلثار املرتتبة عىل مالظاهرة اإلرهابية تحليل الحالة املدنية للعيّنة املعت

لنتائج املستخلصة تفّرس بشكل دقيق الشخصيات التي تتجه إىل تبنّي األفكار ا

النتائج املستخصلة ب تهاووضعها العائيل، ومقارن ،العنيفة من خالل حالتها املدنية

 النوع اإلجتماعي. من التحليل املعتمد عىل

تجد الظاهرة  :تحليل العينة املتعلقة باملستوى الدرايساملستوى الرابع: 

فّرس إخفاق ي مامنظور إليها عىل أساس املستوى الدرايس للمنخرط�  إلرهابيةا

لكن ال يمكن  .املنوال التعليمي واألدوار املوكولة للمؤسسات التعليمية والثقافية

أو الذهاب إىل  ،لتنظيمات اإلرهابيةل اإلنتماء / الجزم بشكل نهائي بتالزم اإلخفاق

. إذ يبدو جليا أن يةاإلرهاباإلبتعاد عن التنظيمات / التالزم املضاد النجاح الدرايس 

 هذه العالقة الثابتة مركبة وجدليّة وتستعيص عن التفس�ات التبسيطية.

تّم تحليل العيّنة : املستوى الخامس: تحليل العيّنة حسب الفئة العمرية

تزايد إليها، يف إثبات لإلقبال املعىل أساس الرشيحة العمرية التي تنتمي  املعتمدة

فقد ثبت من العينة املعتمدة أّن أكثر من  .للفئات الشبابية عىل الحركات اإلرهابية

سنة. وهذا العنفوان واإلندفاع  34سّن  أعمارهم تجاوزمن املنضوين لم ت 75%

 يدخل ضمن مكامن القوة والخطر.

: إّن تفس� الظاهرة اإلرهابية يف املستوى السادس: تحليل العيّنة حسب املهن

عطيات منها نوعية املهن التي ونس ال يمكن أن يتم إال باإلستئناس بجملة من املت
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 بارشها املنتمون للتنظيمات اإلرهابية. واملالحظ أّن دينامية التنظيمات اإلرهابية

فرض عىل املنتم� إليها مرونة مهنيّة  ،وتنقلها املجايل والجغرايف ،ورسعة حركتها

واملهن التي تستبطن التنقل  إذ مثلت املهن الوقتيةتصاحب طبيعة اإلنتماء نفسه، 

، جزءا غ� يس� من طبيعة واملهرب� والتجار يف األسواق األسبوعية ،كالبائع الجوال

 نشاطهم املهني. 

ستهدفت يف حاالت معينة أشخاصا ت مالحظة أن عملية اإلستقطاب قد اكما تم

 طبيبالو  الوطني�، الجيشو من كأعوان األ  لطبيعة النشاط الذي يبارشونه، ،بعينهم

 .سياقة وغ�همللصاحب مدرسة ومنها وأصحاب السيارات  ةجراحال املختص يف

 : دراسة عوامل التأث� واإلستقطاب رابعا

بأّن عوامل التأث�  عتربرغم أن املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب ي

 ،تكوين الشخصية اإلرهابيةار سيف م ىبأهمية قصو  واإلستقطاب وإن كانت تحىض

ظة الفارقة يف نشأة هذه الشخصية وتشكلها ال تبدأ إال من لحظة إعالن حاللاال أن 

الوالء للتنظيمات اإلرهابية من خالل مؤرشات خارجية تشكل أعمال مادية مجّرمة 

 ومدانة.

إىل  الثورةلقد ثبت من امللفات القضائية أن الحركات اإلرهابية سارعت مبارشة إثر و 

وسعت إىل إعتماد كّل  ،تكثيف حضورها العلني بغاية التأث� واإلستقطاب

واإلعالم وشبكات التواصل  ،من بينها الجوامع واملساجد ،الفضاءات املمكنة

 ،األشخاص إىل املرور إىل املرحلة الحاسمة ئاإلجتماعي واألنرتنت، لنرش فكر يهي

 وإستعدادهم لتنفيذ برامجهم.  ةوهي اإلعالن عن إنتمائهم للتنظيمات اإلرهابي

 املؤرشات الخارجية عىل اإلنتماء إىل التنظيمات اإلرهابية: خامسا

 إىل ،تحت عوامل التأث� واإلستقطاب إّن إنتقال الشخصية الطبيعية العادية

بربوز مؤرشات خارجية   من خالل امللفات القضائية شخصية إرهابية يمكن فهمه

. ومن ب� أهم املؤرشات الخارجية التي تمت مالحظتها تكشف هذا اإلنتماء العنيف

التنظيمات البيعة ألم� أو تنظيم إرهابي داخل تونس أو و إعالن األفراد واملجموعات 

وقبول الشخص بإختيار أو إسناد كنية أو أكثر له، يتّم بواسطتها إخفاء  ،خارجها

اإلرهابية. وعادة ما تكون معلنا دخوله إىل العوالم الرسية للحركات  ،هويته األصلية

ملبارشة التدريبات  تحض�ياعمال أوليا و  ،كنيةن أي البيعة والان املذكورترحلتاامل
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سواء عرب شبكات التسف� للخارج أو داخل  ،العسكرية باإلنضمام إىل املعسكرات

وهي عمليّة يصطلح عىل تسميتها إرهابيا  ،اإللتحاق بالجبالعرب أرض تونس 

 بالرباط. 

علوم أن إستعمال األجهزة األمنية وكذلك السلطة القضائية ملصطلح الرباط وامل

واملجموعات املرابطة بالجبال ينّم عن سوء فهم وتقدير لخطورة هذا املصطلح 

بإعتباره مؤرشا خارجيا عىل إنتقال الحالة اإلرهابية من حالة ذهنية إىل تنظيم 

امللفات القضائية تكشف إرهابي، رضورة أّن رشوط الرباط املستخلصة من 

املسارات التي إتخذتها التنظيمات اإلرهابية يف تونس واملسافات التي قطعتها يف 

إتجاه تحقيق أهدافها النهائية. إذ من الثابت أن املرور إىل الرباط يعّرب عن إكتمال 

مرحلة اإلعداد والتحض�، بدءا من البيعة وإخيار الكنية مرورا بالتدرب وتهريب 

 ح وصوال إىل املرابطة يف الجبال.السال 

كما تجدر اإلشارة إىل أن دخول تونس إىل مرحلة وجود مجموعات مرابطة بجبالها 

يعّد مؤرشا خط�ا عىل حالة من اإلرتخاء صاحبت عمليات التسلل إىل تلك املواقع. 

رضورة أن الجماعات اإلرهابية كث�ا ما إحتاجت إىل حالة الفوىض واإلرتخاء األمني 

حتى تتمكن من إحكام قبضتها عىل رقعة جغرافية ولو صغ�ة من األرض، يصّح 

 إعتبارها منطلقا لفكرة الرباط.
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 بيانات عامة حول املتهم� باإلرهابالباب األول: 
 

تّم إختيارها  �تقنيات العمل التي تم تقديمها سابقا عىل عيّنة من اإلرهاباعتمدت 

أعمال إرهابية إعرتفوا بها أمام قلم التحقيق  إرتكابيف من ب� من ثبت ضلوعهم 

املرحلة الحكمية أو كانوا خالل البحث اإلبتدائي مرفوق� بلسان الدفاع.  خاللأو 

ويدخل ضمن هذه العينة أيضا من ثبت إنتماؤهم اإلرهابي بحجز أسلحة 

ومتفجرات وألغام وغ�ها لديهم. كما تشمل العينة أيضا أولئك الذين تدربوا عىل 

 .لسالح  وإلتحقوا باملعسكرات سواء داخل تونس أو خارجهاا

باإلعتماد عىل برمجية اإلستغالل  سابقة الذكروقد أنتجت عملية تحليل املعطيات  

  توزيع البيانات حسب املتغ�ات التالية: SPSSاإلحصائي 

 

I. توزيع اإلرهابي� حسب متغ� والية اإلقامة 
حيث عدد املتهم� القاطن� بها. ويمكن نالحظ وجود تفاوت ب� الواليات من 

 تقسيمها إىل ثالث مجموعات:
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 توزيع اإلرهابي� حسب واليات السكنى: 1 جدول 

  العدد الرتبي  الواليات  العدد النسبة

  1 والية تونس 181 18,78

 

 

 املجموعة األوىل

والية سيدي  138 14,32

 بوزيد

2 

 3 والية أريانة 61 6,33

 4 والية جندوبة 53 5,5

 5 والية القرصين 52 5,39

 6 والية مدن� 51 5,29

 7 والية بنزرت  50 5,19

  8 والية سوسة 49 5,08

 

 

 

 

 

 

 املجموعة الثانية

 9 والية نابل 43 4,46

 10 والية الق�وان 39 4,05

 11 والية بن عروس 35 3,63

 12 وبةوالية من 31 3,22

 13 والية الكاف 27 2,8

 14 والية املنست� 24 2,49

 15 والية قفصة 23 2,39

 16 والية زغوان 21 2,18

 17 والية قبيل 19 1,97

 18 والية تطاوين 18 1,87

 19 والية صفاقس 16 1,66

 20 والية املهدية 13 1,35

  21 والية قابس 8 0,83

 22 والية باجة 6 0,62 املجموعة الثالثة

 23 والية سليانة 5 0,52

 24 والية توزر 1 0,1

 مجموع االجابات املوجودة 964 100

 جد اجابةالتو  36 3,6

 املجموع 1000 100

 

 

 



22 
 

 : املجموعة األوىل .1

إرهابي  200و 50بها ب�  �التي يكون عدد اإلرهابي� القاطن تتكون من الواليات

 نة وجندوبة والقرصين ومدن� وبنزرت ياي بوزيد وأر تونس وسيد  :التالية وهي

  والية تونس 

املرتبة األوىل من حيث عدد املتهم� القاطن� بها بنسبة تقارب والية تونس تحتل 

  :ويرجع هذا التفوق العددي اىل عدة عوامل أهمها 19%

 

 : غرايفو العامل الديم

 الذي يناهز الجميل عدد السكان يتمثل يف إحتالل والية تونس املرتبة االوىل من حيث

ئج إحصائيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة احسب نت ساكن 1.056.2

20141.  

 : العامل القيادي

يتمثل يف خروج القيادات اإلرهابية إثر العفو الترشيعي العام وتمركزها داخل والية 

 2011جانفي  14و 13 فرار املجموعات اإلرهابية يف الليلة الفاصلة ب�و  ،تونس

وبرج العامري من والية منوبة خاصة من سجون برج الرومي من والية بنزرت 

  .باألحياء الشعبية بتونس الكربى هاوالسجن املدني بوالية القرصين وتحصن

أبو  املكنىسيف هللا بن حس�  أغلب القيادات اإلرهابية حولإلتفاف كذلك يف 

. وقد شكلت هذه املجموعة 2011يف مارس إثر اإلفراج عنه القاطن بتونس  عياض

 القيادة األوىل املؤسسة لتنظيم أنصار الرشيعة.  

 

 : العامل امليداني

بإفتكاك  وإستغالل املساجد الثورةالسيطرة عىل أحياء شعبية مبارشة إثر يتمثل يف 

 .املوال� لنرش الفكر اإلرهابييّمة األ تعي� املنابر و 

 والية سيدي بوزيد 

 429.900( غرايفو الثقل الديم من حيث 12ملرتبة ن إحتالل هذه الوالية ابالرغم م

القاطن� بها بنسبة  رهابي�عدد اإل نسمة) إال أننا نجدها يف املرتبة الثانية من حيث 

                                                           
1 - www.ins.tn.  

http://www.ins.tn/
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 هذه الواليةغرافية لو التناسب ب� التمثيلية الديم مويعود عد 1.%14 50.تقارب

 :ة عوامل أهمهاوب� عدد اإلرهابي� القاطن� بها لعد

 : العامل التاريخي

 ،الثورةتجذر الحركات اإلرهابية يف والية سيدي بوزيد يف العرشية التي سبقت إّن 

من جديد بعد  اباإلضافة إىل رسعة تشكله اإلرهابية العمليات أغلبيف  اومشاركته

 اذلك ساعده كل ،عىل الرشعية السجنية اإعتمادا تأث� يف محيطهالوسهولة  الثورة

لنرش الفكر  والتأث� فيه الواقع املحّيل هيئة توعىل  عىل السيطرة عىل املساجد

 اإلرهابي. 

 : العامل القرابي أو الوالئي

من التضامن ب� األفراد نوعا ساهمت الطبيعة اإلجتماعية والوالء القرابي يف خلق 

يمات ملساندة أبنائها يف إنضمامهم للتنظ إلتحاق أعداد كب�ةوهو ما يفّرس 

 . اإلرهابية

 :العامل الجغرايف

 اتحتل موقعفهي  ،هاوشمال البالد والية سيدي بوزيد حلقة ربط ب� جنوب تعترب

تعترب حلقة داعمة لإلرهابي� "املرابط�"  . كمايف عملية التهريب والتموين ارئيسي

طار فوجود سلسة جبلية بها ساهم يف توف� اإل  ة.ليف جبال الشعانبي وسمامة واملغي

 املناسب للعمل اإلرهابي.

 : العامل القيادي

 يتمثل يف تواجد قيادات مهمة يف هذه الوالية عملت عىل نرش الفكر اإلرهابي وعىل 

خارجها مثل  وأشاركت ىف عمليات ميدانية سواء داخل املنطقة  إرهابيةتركيز خاليا 

 الخطيب ودوج . باإلضافة إىلوالهاشمي املدني يخليفة القراوي ورمزي العيف

 اإلرهابي يف تونس الذي يعترب األب الروحي للفكر اإلدرييس البوخاري شهر

  ومدرسة قرآنية. ايدير من منزله مسجد والذي

                                                           
1 - www.ins.tn. 

http://www.ins.tn/
http://www.ins.tn/
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 والية أريانة 

 املرتبة الثالثة من حيث عدد املتهم� القاطن� بها بنسبة تقارب والية اريانةتحتل 

  :باب منهاوترجع املكانة التي تحتلها إىل عّدة أس .% 6.5

 : العامل القيادي

كان خيارا الشعبية كقاعدة لنشاطها اإلرهابي  ألحياءل ات اإلرهابيةاختيار الحركإّن 

لوجود  نظرا كان مقصودابحي التضامن  مثال فالتمركزواعيا تّم التفك� فيه بعمق 

و ) كريم الكالعي وصابر املرشقيمثل: مقيمة باملنطقة (قيادات إرهابية خط�ة 

كانت تنشط ىف الخارج او لها عالقة ببؤر القتال وخاصة سواء عودة قيادات را لنظ

ملساجد وسيطرة احتالل إىل إافة ض) باال رضا السبتاوي + ابو بكر الحكيمبليبيا (

أن والية أريانة كانت مرسحا لإلغتياالت السياسية  هو ما يفرسو  .اإلرهابي� عليها

تفج� قيام إرهابية قارصة  بعملية  محاولة(وملحاوالت التفج�  وملخابئ السالح

 .)بحي التضامن جانفي 18 الوطني مركز الحرس

 جندوبة والقرصين اتوالي 

جندوبة والقرصين الحاضنة امليدانية ملرشوع إنشاء معسكرات  اتعترب واليتي

إرهابية واإلنطالق منها ملهاجمة املدن وللقيام بعماليات إنتحارية. فمبارشة إثر 

سارعت الحركات اإلرهابية إىل إستكشاف جبال الشمال الغربي وتخومها يف  الثورة

رشوع يف ما الية وإختيار املواقع األشد صعوبة بقصد ر عالقة بالدولة الجزائ

وهو اإلنتقال من أرض الدعوى إىل أرض الجهاد عرب  بالرباطيصطلح عىل تعريفه 

 . سلح ضّد الدولة واملجتمعتأسيس مخيمات واإلعالن عن مبارشة العمل العسكري امل

ولقد تم إكتشاف اإلنتقال إىل هذه املرحلة داخل تونس أي مرحلة الرباط من خالل 

تحتوي عىل مراسلة موّجهة  1عىل وثيقة كتابية 2012ديسمرب  10العثور بتاريخ 

من كتيبة عقبة بن نافع إىل أم� القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي تضمنت مبايعة 

�ة للقاعدة ومطالبتها بتوف� املال والرجال إلحياء سنة الجهاد يف أرض هذه األخ

الق�وان. وتعترب هذه املراسلة نقلة نوعية يف خطاب املجموعات اإلرهابية التي كانت 

                                                           
 أنیس الجالصي. الشھید یال الوكیل األول للحرسإثر إغتوثیقة وردت ضمن ملف سالح مدنین على  -1
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العفو الترشيعي العام وبعد خروجها من السجون أنها لن تمتعها بّرصحت إثر قد 

. فبعد إكتشاف تلك املراسلة هاغياهبالشعب الذي أخرجها من  ىلترفع السالح ع

إىل مبايعة تنظيمات إرهابية خارجية  اورصيح ااضحا أن هناك توجه معلنو بات 

  . 1وإىل اإلنتقال إىل الجبال لتدريب املقاتل�

ولقد ثبت أيضا إنتقال تونس من أرض دعوى إىل أرض جهاد من خالل اإلعرتافات 

 2012أواخر شهر ديسمرب يف  اجريجمال امل رهابيالتي وردت عىل لسان اإل 

عياض قد تنقل إىل جبال الشمال الغربي خالل سنة  اوالتي أقّر فيها أن أب

أين قام بمبايعة القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بواسطة االم�  2011

أبو رحلة  موىساملكّلف من طرفها لإلرشاف عىل إمارة تونس وهو اإلرهابي 

أيدت تلك اإلعرتافات وتعززت الحقا بإعرتافات اإلرهابي وقد ت 2واملكنى أبي داوود

نصار الرشيعة وكذلك لتنظيم أمحمد العوادي املرشف عىل الجناح العسكري 

نفس الرسي ل ياألمنالجناح إعرتافات اإلرهابي محمد العكاري املرشف عىل ب

 تنظيم.ال

 �والية مدن 

دودية هو الذي يفّرس بشكل إن املوقع الجغرايف لوالية مدن� بإعتبارها منطقة ح

من  إرهابية كب� إرتباطها بالحركات اإلرهابية باإلضافة إىل مشاركة مجموعات

متساكني هذه املنطقة يف حرب العراق وقيام مجموعة من شباب بن قردان 

ويمكن تفس� باإلنضمام إىل مجموعة الزرقاوي بالعراق واملشاركة بمعركة الفلوجة 

 عىل العوامل التالية: اعتماداابية بوالية مدن� إهتمام الحركات اإلره

 : العامل التاريخي

سبق اإلشارة إىل أن املتساكن� بهذه الوالية كان لهم دور أسايس يف حرب العراق 

عدد منهم يف األحداث  ة السورية للقتال هناك. كما شاركوإنتقلوا بمجرد فتح الجبه

 .2006سليمان ب والحقا 2001 سنة التي جّدت بالغريبة بجربة

 

                                                           
 أنظر النص األصلي للمراسلة. -1
 .            الملف وثیقة وردت ضمن ملف سالح مدنین، مرجع ذكره. -2
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 : للوجيستيالعامل ا

تعززت يف العرشية  والتيوجود شبكات تهريب منذ بداية السبعينات يتمثل يف 

تهتم بتهريب البضائع  الشبكات كانت هذه أنّ من رغم بالو  .الثورةاألخ�ة قبل 

الحياة إال أن مجال نشاطها توسع بإلتحامها مستلزمات والبنزين وغ�ها من 

رهابية فصار يشمل عدة مجاالت من بينها تهريب السالح واملخدرات بالحركات اإل 

سف� وهي جميعها نشاطات إرهابية تم فيها إستغالل شبكات التهريب توشبكات ال

لخرباتها امليدانية بالطرقات والصحراء واملدن الليبية املحاذية  نظرا سالفة الذكر

 للحدود التونسية.

 : العامل اإلقتصادي

 هاوإرتباط نشاط أغلب متساكني بإقتصاد الدولةوالية مدن�  باطضعف إرتإن 

شبكات للتعامل التجاري واإلقتصادي مع ليبيا وجود  عّززباإلقتصاد املوازي، 

باإلعتماد عىل بوابة راس الجدير وكذلك عرب التهريب من خالل الصحراء الرابطة 

بناء الساتر الحدودي  ب� البلدين. وقد كان ذلك واضحا من خالل اإلحتجاجات عىل

 املؤسسة األمنية. طرفمن 

 والية بنزرت 

كانت  2012خالل سنة فبالنشاط العلني  الحضور اإلرهابي يف والية بنزرت تميّز

تسعى لحلول محل الدولة سجنان  بمدينة فرض رشطة سلفيةهناك محاولة ل

والية يف املعارك ال املنتم� لهذهعديد من اإلرهابي� الاألمنية. كما شارك  وأجهزتها

 .داخل سوريا وكانوا ضمن املجموعات األوىل التي تّم تسف�ها

يف تنظيم املجموعات اإلرهابية  بها وقد لعب اإلرهابي أبوبكر الحكيم أدوارا خاصة

يف عملية سابقا وهيكلتها ضمن خاليا باإلعتماد عىل بعض العنارص التي تورطت 

 حرقة السورية.سليمان وكذلك عىل بعض العائدين من امل

 محمد التوجاني الشهيدوقد كانت عملية منزل بورقيبة التي تم فيها إغتيال 

إعالنا لقوة املجموعات اإلرهابية ببنزرت  2013أكتوبر  23يف بمفرتق معمل الفوالذ 
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إلرتباطها باملرشوع اإلرهابي عامة بتونس طاملا أنها تمت بتخطيط وتنسيق مع 

 منت مع العملية اإلرهابية ببن عون. املجموعات اإلرهابية وتزا

الخاليا بالحركات اإلرهابية خارج تونس. فقد سبق  هذه ثبت الحقا إرتباط كما

أن تدرب عىل السالح مع جبهة النرصة بسوريا قبل أن يعود إىل  أنور امليلإلرهابي 

 الشهيد محمد التوجانيتونس ويشارك يف عملية منزل بورقيبة بإطالق النار عىل 

باإلعدام. كما تمكن اإلرهابي نادر الغانمي إثر  إبتدائيا د حكم عليه من أجل ذلكوق

الذي أداره بمرحلة أوىل أحمد  صرباتةتلك العملية من الفرار واإللتحاق بمعسكر 

من ضمن القتىل عند الهجوم األمريكي  الذي كانالروييس ثم نور الدين شوشان 

 20161.عىل املعسكر يف فيفري 

 : الثانية املجموعة .2

ا. إرهابي 49و 10بها ب�  �تتكون من الواليات التي يكون عدد اإلرهابي� القاطن

تضم واليات منوبة وبن عروس والكاف وزغوان ونابل والق�وان وسوسة و 

 وقبيل وتطاوين. قفصةو  واملنست� واملهدية وصفاقس

جغرافيا يف ة رهابياإل إمتداد الظاهرة  عن 13هذه الواليات التي يبلغ عددها تكشف و 

نشأتها،  ذين صاحبالال اإلجتماعي والدعوي ينكامل الرتاب التونيس بفضل الدور 

القوافل  من خالل تنظيمو  املساجد والخيمات الدعوية من خالل نشاطها داخل

بمجموعة  وجود روابطلوقد تعّزز دور الحركات اإلرهابية يف هذه الواليات  .الخ�ية

 2004 خالل سنة التي حاولت االلتحاق بالعراقرهابية اإل  املجموعاتبو  سليمان

 .2006و 2005جزائر سنتي البوتلك التي حاولت اإللتحاق 

الواليات املذكورة ب ب� القضايا اإلرهابية واإلرهابي� القاطن� عدم التناسبيرجع و 

وعية و بنأاما بمناطق انتشارهم القاعدي  دينامكية  الظاهرة اإلرهابيية يف عالقةاىل 

. فامليزة األساسية هي الحركة املستمرة واملتواصلة املزمع تنفيذهاالعمليات 

وأماكن  ألهدافاإلغتيال ورصدهم املستهدفة ب لشخصياتلكإختيارهم  لإلرهابي�

 وبالتايل فإن تواجدهم يكون أكثر بمناطق لها جذور تاريخية .إسرتاتيجية بعينها

                                                           
بمفترق معمل الفوالذ  23/10/2013الذي تم إغتیالھ بتاریخ  التوجانيإعترافات وردت بملف الشھید محمد  -1 

  ة بنزرت.من والی منزل بورقیبة
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 شبكات ثبع شبكات قديمة أوإحياء  إعادة إذ كث�ا ما تمّ  ،باإلرهاب يف عالقة

 .تونس واريانة عىل غرار واليتي جديدة إرهابية

 : املجموعة الثالثة .3
حسب الرتتيب التصاعدي لعدد وتضم ارهابي�.  10يقطن بهذه الواليات أقل من 

 .وتوزر قابسو  وسليانة باجةواليات بها  رهابي�اال 

تواجد الفكر السلفي بهذه  ضعف دة منهامتعد إىل أسبابالقليل  ويرجع هذا العدد

 واملقيمةلحركات اإلرهابية إىل ا املنتمية القيادات التاريخية عدد قلةكذلك و املناطق 

 .بهاتتمكن من السيطرة عىل املساجد  والتي لمبهذه الواليات، 

لحركات اإلرهابية لم تمارس نشاطا دعويا أو إجتماعيا اليوم ان اولقد صار معلوما 

 .الخ�ية سواءا من خالل الخيمات الدعوية أو القوافل بهذه الواليات مكثفا

 حسب رهابي�حسب واليات السكنى وتوزيع اإل  رهابي�إذا ما قارنا ب� توزيع اإل و  

فالنتيجة  .واليات الوالدة فإننا نالحظ الحفاظ إىل حّد ما عىل نفس الرتتيب العام

السكنى متغ� من حيث  وىلات العرش األ املستخلصة تكشف التناسب التام يف الوالي

يف ح� حافظت توزر  ضئيل يف املراتب ب� واليات أريانة والكاف ونابلمع إختالف 

 .1وسليانة عىل املرتبة الدنيا يف الجدول�.

II.  توزيع اإلرهابي� حسب متغ� الجنسية 
ية من ذوي الجنسمنهم  988تمت دراسة عينة متكونة من ألف إرهابي تبّ� أّن 

مثلما  من ذوي الجنسية الليبية 5من ذوي الجنسية الجزائرية و 6 مابين التونسية

 ذلك ثابت من الجدول التايل:

 توزيع اإلرهابي� حسب الجنسيات:  2جدول 

 

                                                           
 ، جدول توزیع المتھمین حسب والیات الوالدة.1انظر ملحق عدد  -1

 الجنسية  العدد النسبة 

 تونس  988 98,8

 الجزائر 6 0,6

 ليبيا 5 0,5

 ال توجد إجابة 1 0,1

 املجموع 1000 100
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حداثة الظاهرة اإلرهابية يف تونس فالحركات اإلرهابية لم هذه النتيجة كشف ت

تجعل من تونس أولوية قتالية إذ لم يتّم الرتكيز عىل توجيه املقاتل� األجانب إليها 

فقد كانت للمعركة داخل سوريا أولوية مطلقة ويتجىل ذلك يف الرتكيز داخل 

عىل الدعوة للمشاركة يف الحرب السورية وكذلك عىل تنظيم  الجوامع التونسية

عمليات التسف� عرب املنافذ الربية والبحرية والجوية سواء بطريقة قانونية أو 

 خلسة.

أن األدوار التي لعبها  أثبتتإال أنه البّد من اإلنتباه إىل أن امللفات القضائية 

قيادية ومن  اية تعّد أدوار ر لجزائاالجنسية  يمنهم ذو اإلرهابييون األجانب وخاصة 

الحركات  ندرجة أوىل خاصة باملعسكرات التي تم إنشاؤها، فاملسؤول األول ع

. كما داوود أبوأبو رحلة املكنى موىس اإلرهابية يف تونس هو اإلرهابي الجزائري 

خالد الشايب القيادي أن القيادات امليدانية الرئيسية هي قيادات جزائرية مثل 

أما فيما يخص  .أبو عوف ويحيالقيادي� كذلك و  لقمان أبو صخراملكنى 

دوارهم عىل الرتاب التونيس كانت اغلبها الحامل� لجنسيات ليبية فإن أ رهابي�اال 

 وتهريب السالح.تسف� ال شبكات املشاركة ىف

III. توزيع اإلرهابي� حسب متغ� النوع اإلجتماعي  

ما يتماىش وخصوصية الظاهرة وهو  %96,5نالحظ إرتفاع نسبة الذكور بـ

اإلرهابية التي تعتمد أساسا عىل العنرص الرجايل. أما فيما يخص العنرص النسائي 

فقد إقترصت أدواره يف مرحلة أوىل عىل األدوار التقليدية للمرأة ثم إمتدت يف مرحلة 

 ثانية مع تطور الظاهرة اإلرهابية مؤخرا إىل تقّلد األدوار القيادية وهو ما نجده

جليا يف ملف فاطمة الزواغي التي كلفت بمهام حّساسة داخل تنظيم أنصار 

الرشيعة كإرشافها عىل مواقع التواصل باألنرتنت وإعطاء األوامر إىل الخاليا التابعة 

أمام عمليات كما انه و . 1تنظيم إرهابي وفرار وسجن قيادييهكللتنظيم إثر تصنيفه 

هت الحركات اإلرهابية يف تونس إىل تدريب اإليقاف والقتل أثناء املواجهات إتج

النساء عىل القتال يف الجبال من ذلك إرشاف اإلرهابي خليفة القراوي إمام خطيب 

بجامع الحبيب بسيدي بوزيد وأحد املشارك� يف عملية سليمان عىل تدريب نساء 

                                                           
  فاطمة الزواغيملف محاولة إغتیال السفیر األمریكي بتونس: -1
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 . كما تّم إستقطاب اإلرهابية القارصة غادة وإقناعها بتفج�1منقبات يف الجبل

 جانفي بحي التضامن.  18مركز الحرس فشارع 

 توزيع اإلرهابي� حسب النوع االجتماعي: 3جدول 

 النوع اإلجتماعي العدد النسبة

 ذكور 965 96,5

 إناث 35 3,5

 املجموع 1000 100

يا وقد سعت املرأة اإلرهابية يف تونس إىل اإللتحاق ببؤر التوتر وخاصة بسور 

إذ  .للمشاركة يف الجهاد دون أن يتسنى لنا تحديد طبيعة األنشطة التي تبارشها

رشف عىل شبكة التسف� يف إتجاه سوريا إىل املعمد اإلرهابي جهاد التوجاني 

.ب بإتجاه القطر السوري بعد أن  وئامو .ظ هاجر  �كل من الطالبت محاولة تسف�

 كما .ش�ات سفر من الدول األجنبيةقام بتزوير وثائق يتحصل بموجبها عىل تأ

هـ العبور عرب مطار تونس قرطاج عرب تركيا ومنها نحو سحر. ةحاولم نذكر

السفر إىل  غ.كل من زينب.ك وإيناس ةحاولم كذلكو  سوريا لإللتحاق بخطيبها.

 2013تأثرهما بالخطب التي كان يلقيها اإلرهابي كمال زروق سنة  سوريا بعد

   .2رضورة الجهادوتحريضه عىل  انبجامع التوبة بالعمر 

  

                                                           
بجلسة  331/34ملف محاولة القیام بأعمال إرھابیة بواسطة منقبات، موضوع قرار دائرة عدد  -1

19/11/2015. 
سوریا عبر لیبیا من طرف إرھابیتین، موضوع قرار دائرة اإلتھام  ملف محاولة إجتیاز الحدود نحو -2

 .12/03/2014بجلسة  67/34
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IV. الحالة املدنيةمتغ�  توزيع اإلرهابي� حسب 

بينما ال  %68نالحظ إمتداد الظاهرة اإلرهابية يف صفوف العّزاب بنسبة تقدر بـ 

من هذه العينة مثلما ذلك ثابت من الجدول  %1تمثّل نسبة املطلق� واألرامل إالّ 

 التايل:

 الحالة املدنية: 4جدول 

 الحالة املدنية العدد النسبة

 أعزب 536 68,45

 متزوج(ة) 239 30,52

 مطلق(ة) 5 0,64

 أرمل(ة) 3 0,38

 مجموع اإلجابات املتحصل عليها 783 100

 ال توجد إجابة 217 21,7

 املجموع 1000 100

يف  ظاهرة العزوبية موإذا ما ربطنا عدد العزاب بمتغ� السن فإننا نالحظ تضخ

بينما تتضاعف نسبة املتزوج�  ،سنة 35رشائح العمرية الشبابية األقل من ال

العام عىل املستوى الوطني يف ما سنة وهو ما يتماىش واإلتجاه  35إنطالقا من سن 

 .1تأخر نسبة الزواج بتونس يخص

دنية نجده نفس خصوصية هذا التوزيع بالنسبة إىل الرشائح العمرية والحالة امل

 كذلك لدى الفتيات داخل هذه العينة وذلك بإرتفاع عدد العازبات.

  

                                                           
1 - www.ins.tn.  

http://www.ins.tn/
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 *اإلجتماعيحسب الحالة املدنية والنوع  رهابي�: توزيع اإل 1الرسم البياني 

 

 النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم *

 

V. توزيع اإلرهابي� حسب متغ� الفئة العمرية  

تغلغل الظاهرة اإلرهابية يف الرشائح العمرية الشبابية، إذ أن النصيب الوافر  نالحظ

سنة، مع تفوق نسبي للفئة  34و 18الذين ترتاوح أعمارهم ب�  رهابي�يخص اإل 

  سنة. 29و 25العمرية ب� 

هذا اإلنتشار يف الرشائح العمرية الشبابية يب� مدى خطورة هذه الظاهرة ان 

قطاب أكثر الرشائح أهمية بالنسبة للمجتمع، بإعتبار أنهم يمثلون لقدرتها عىل إست

املجتمع النشيط واملحرك اإلقتصادي والخالق للثروات. فسيطرة الحركة اإلرهابية 

عليهم يؤدي إىل اإلنهيار اإلقتصادي للمجتمع من خالل سحب رأس ماله 

 غرايف.و الديم

سنة، ويعود ذلك إىل أن  18عن نالحظ ضعف عدد املتهم� الذين تقل أعمارهم كما 

. طفالخاصة باأل  دوائر جنائيةباجراءات خاصة وبامللفات الخاصة بهم يتم إفرادها 

ال يعرب عن إمتداد هذه الظاهرة يف صفوف األطفال  ارهابي� 3وبالتايل فان عدد 

 لذلك سيتم القيام بدراسات خاصة حول هذه الفئة مستقبال.
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غرافية مهمة يف الهرم و الشبابي الذي يمثل كتلة ديم هذا املخزون ويمكن القول ان

لفائدة التنظيمات  هإذا ما تواصل العمل عليه وإستقطاب 1السكاني يف تونس

  .اإلرهابية فإنه سيمثل إشكاال إقتصاديا وإجتماعيا كب�ا

 يتوزيع املتهم� حسب الفئات العمرية والنوع االجتماع:  5جدول 

  إناث ذكور املجموع

  سنة 18أقل من  0 3 3

 

 

الرشيحة 

 العمرية

218 204 14 (18-24) 

285 275 10 (25-29) 

248 243 5 (30-34) 

126 123 3 (35-39) 

60 59 1 (40 -44) 

35 33 2 (45-49) 

13 13 0 (50-54) 

1 1 0 (55-59) 

 سنة 60أكثر من  0 5 5

 املجموع 35 959 994

ب� الفئة العمرية  رهابي�توزيع اال  من خالل صائنفس الخصيمكن مالحظة و 

 يف لهنّ الضئيل  لدى الفتيات رغم العدد اذ نجد نفس التوزيع ،االجتماعيوالنوع 

أن حالة التأث� والتأثر بالحركات اإلرهابية وخطابها باعتبار  وذلك العينة هذه

 ائح العمرية الشبابية ذكورا وإناثا. الحمايس تحدث مفعوال إستثنائيا يف الرش 

VI. توزيع اإلرهابي� حسب متغ� املستوى التعليمي 

حسب املستوى الدرايس يثبت أن امللفات القضائية  االرهابي�إّن التأمل يف توزيع 

معطيات دقيقة. لبناء بشكلها الحايل من حيث اإلستنطاق وتدوين اإلجابات ال يكفي 

لم يقدموا  %64,3ألف متهم يتضح أن هناك أكثر من فمن ضمن العيّنة املقدرة ب

نجد  االرهابي�إجابات واضحة يف خصوص املستوى التعليمي. أما بالنسبة لبقية 

 %33حامل� لشهادة جامعية أو لديهم مستوى جامعي يف ح� أن  %40منهم 

                                                           
 .2014أنظر إحصاء التعداد العام للسكان والسكني  -1
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متحصل� عىل شهادة يف التكوين املهني  %13لديهم مستوى تعليمي ثانوي و

 ل� لشهادة الباكالوريا.حام %4و
 توزيع اإلرهابي� حسب املستوى الدرايس: 2 الرسم البياني

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم

من  معظم االرهابي�أن يمكن أن نستنتج التي تمت دراستها  العينة من خالل

وهو  .لذين لديهم مستوى جامعيمن اتحصل� عىل شهادة جامعية أو عىل األقل امل

ممكن من الشباب  دوالتوجه العام يف تونس نحو تدريس أكرب عد ما يتماىش

وعدم مالئمة  ،لكن فشل املنوال التنمويإىل الجامعات.  أغلبهم وسهولة وصول

 من خّريجي عاطل�ال فاقمأّدى إىل ت ،املنظومة الرتبوية ملتطلبات سوق الشغل

فشل منظومة اىل  باإلضافة ،املستوى الجامعي يذو من و أ ،الجامعات التونسية

 مردودية شهائدها يف سوق الشغل وقلةالتكوين املهني التونيس لقلة اإلقبال عليها 

 . طلبة أو تالميذ) إرهابي 68(

التعليمي الثانوي والجامعي غ�  املستوى أصحاب إىل أن العديد منوتجدر اإلشارة 

نالحظ هشاشة الوضع ، إذ لشغل بصفة دائمةقادرين عىل اإللتحاق بسوق ا

نشاطات غ� متخصصة  ونيمتهن ، فمعظمهماإلجتماعي لهذه الرشيحة الشبابية

وطول فرتة  يفرس اإلنقطاع املتكرر عن العمل وهو ما وال يمتلكون مهارات كافية

عملة وموظف� العينة  هذه من %52 نسبة نجد ان. لذلك طالة التي يعيشونهاالب

 .�متجول ةعباك يعملون ارهابيا 60 من بينهم ص�غ� مخت

10%

33%

13%

4%

28%

12%

المستوى التعلیمي
ابتدائي ثانوي تكوین مھني باكالوریا جامعي شھادة جامعیة
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VII. توزيع اإلرهابي� حسب متغ� املهن الحالية 

إّن اإلطالع عىل جدول توزيع اإلرهابي� بحسب املهن يثبت أن هناك مرونة كب�ة يف 

النشاطات املهنية التي يمارسها اإلرهابيون، إذ انها تسمح لهم بالتنسيق يبن 

لرصد أو املراقبة من خالل اإلنتصاب أمام املساجد واألسواق أعضاء املجموعات أو ا

العمومية أو من خالل األعمال الحرة كاملهن التجارية الصغرى وهي نسبة تقدر بـ 

15 % . 

 توزيع اإلرهابي� حسب املهن الحالية: 6جدول 

 املهن العدد النسبة

 ارةعامل ذو مهارة ودون مه 373 45,5
 أعمال حرة 122 14,9
 تالميذ وطلبة 68 8,3
 موظف ذو كفاءة ودون كفاءة 59 6,6
 أساتذة 26 3,2
 الفالحة والصيد البحري 25 3,1
 عاطل� عن العمل 24 2,9
 حرفي� 20 2,4
 مهرب� 17 2,1

 مهن وسيطة 16 1,95
 عامل� بالخارج 13 1,6

 موظف بالدولة 11 1,34
 الجيشاألمن و  10 1,2

 أصحاب الوظائف العليا  9 1,10
 رجال دين 7 0,85
 متقاعدين 7 0,9
 شؤون منزل 7 0,9
 ال يشء 5 0,6

 الجابات املتحصل عليها 819 81.9

 ال توجد إجابة 181 18.1
 املجموع العام 1000 100,0
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 مثال منها اب متعددةبألسسابقة ال تهعن مهنتخىل  أنقد سبق لعدد من اإلرهابي� و 

متثال إل حتى ال يضطّر لو  ويصف أعوانه بالطاغوتا كافر  هرفضه خدمة نظام يعترب 

ليتحول إىل او العسكرية استقال من وظيفته االمنية منهم من ف. لقوانينه الوضعية

 .بسواملال لبيع العطورات بائع متجول أو لينتصب أمام الجوامع 

نوعية كان حسب إستقطابهم  و �نيألشخاص مع الحركات االرهابيةإختيار كما ان 

 : ويتجىل ذلك من خالل ةهم اإلرهابيتنشطأ تساعدهم عىل تنفيذالتي يمكن أن املهنة 

إستغالل الصفة الوظيفية ألحد األمني� للحصول عىل املعلومات  -

وكذلك  تبارش ضّد الجماعات اإلرهابية، التي املتعلقة بالتتبعات واإلرشادات

 .ريخ املداهمات األمنية قبل وقوعهابتوااإلرشادات املتعلقة 

من خالل محاولة السيطرة عىل  يف أجهزة الدولةالحركات اإلرهابية تغلغل  -

 .األجهزة األمنية والعسكرية

وبّث اإلشاعات  جهاز بأكمله مهمته اإلخرتاقل أنصار الرشيعة ص تنظيميخصت -

اية من سبتمرب الرئيسية بد هه عندما تّم إلقاء القبض عىل قياداتئكان بصدد بنا

رشف عىل الجناح املكنى الطويل امل من بينهم محمد العواديو  ،2013

املرشف عىل الجناح األمني الرسي  املكنى الفايات العسكري ومحمد العكاري

 بمنزل والدذلك أثناء املداهمة التي تمت و  املكنى أوس، ومحمد الخياري

وهي املداهمة  ،سالسيجومي من والية تونيف  حمزة العرفاوياإلرهابي 

الذي أرشف عىل تدريب  التي قتل فيها اإلرهابي عادل السعيدي املكنى زوبا

 .التونسي� يف معسكر درنة يف ليبيا

إنشاء جناح أمني ّرسي لجمع املعلومات حول القضاة واملحام� والصحافي�  -

سّلة ورصدهم بغاية إعداد  وغ�هم، والسياسي� والنقابي� والحقوقي�

ذلك رصد مية  مثالجاهزة تسّلم إىل الجناح العسكري للتنفيذ،  أهداف

ملعرفة خط س�هم ومحالت الجريبي وسفيان بن فرحات وألفة يوسف 

 من املعطيات التي تساعد عىل إغتيالهم. وغ�هاسكناهم وكيفية تنقلهم 

 ووليد.ن عون الرشطة كريم .بمثل  منإستغالل الصفة الوظيفية لألعوان اال  -

عند تنقالته داخل البالد  ومرافقته عياض ولحماية أبتم إستغاللهما اللذان 

والتنقل بها إىل جهة قبيل وجهتي  محمد العكاري اإلرهابي والد سيارة بسياقة
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لتأم� مرورهم عند  وذلك ،الزعفورية وبن عون من والية سيدي بوزيد

يل: فقد ورد عىل لسان كريم.ب ماي إعرتاضهم من طرف الدوريات األمنية

لجهة أريانة ملقابلة محمد العكاري  تحول 2013خالل شهر فيفري "

الذي أعلمه من كونه مسؤول عن جمع املعلومات وتوجه له بالقول 

حرفيا "مهمتك معانا باش تفيدنا بمعلومات عن وزارة الداخلية خاصة 

وأنك أمني وتوصلك برشا معلومات" وأمره بعدم اإلختالط باملصل� 

بالجامع وتوجه له بالقول "تجنب اإلختالط باإلخوة  اللذين يعرفهم

بالجامع باش متتعرفش ويقمروك عىل خاطر كان يطيح واحد منهم 

 2013وخالل شهر مارس ثم واصل إعرتافاته ذاكرا ميجبدكش معاه" 

تحول رفقة محمد النارص الدريدي عىل متن سيارة نوع فورد فياستا 

ي بإنتظارهما وتحول ثالثتهم إىل جهة أريانة أين كان محمد العكار 

لجهة حي الغزالة أين نزل محمد العكاري ومحمد النارص الدريدي 

وغابا لفرتة عاد إثرها محمد النارص وبرفقته ثالثة أشخاص من بينهم 

سيف هللا بن حس� املكنى أبي عياض وعادل السعيدي أما الثالث فلم 

النارص وتوجه  يتمكن من معرفته وصعدوا بالسيارة وإختىل به محمد

له بالقول حرفيا هاذوما باش توصلهم لسيدي بوزيد ومتحكيش 

معاهم برشة يف الثنية وهاوك معاك زميلك يف الحرس وتوجهوا إثر ذلك 

إىل إحدى محطات البنزين أين قام الزميل بالحرس بخالص البنزين ثم 

ثم الق�وان ثم الشبيكة توجهوا بإتجاه سيدي بوزيد عرب الفحص 

إىل سيدي بوزيد أين قام بإنزال األشخاص الثالثة بإحدى  وصوال

وقد دينار".  50محطات البنزين ومكنه زميله بالحرس بمبلغ مايل قدره 

إتصل به محمد  2013"وخالل شهر سبتمرب واصل ترصيحاته مضيفا أنه 

النارص الدريدي وأعلمه أنهما سيتوجهان إىل الجنوب التونيس وأمام 

طلبه. وقد وجده إثر إنهاء عمله أمام منزله مع إلحاحه وافقه عىل 

حمدي.خ وتوجهوا جميعا بالسيارة إىل مقربة ب�صا أين ترجل محمد 

يف إنتظاره وعند عودته كان يحمل كيسا أسود صغ�ا  االنارص وبقو 

ووضعه ب� ساقيه وملح خيوطا سوداء وصفراء وتوجهوا إىل طريق 

وان وعند وصولهم إىل مدينة السيارة ومنها إىل جهة الفحص ثم الق� 

السبيخة تم إيقافه من قبل إحدى دوريات الحرس الوطني وأعلمه 
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ة الرسعة حينها عّرف بنفسه وإستظهر ز العون بمخالفة مجاو 

قته املهنية وتم إخالء سبيله وواصل إىل مدينة صفاقس ثم قابس اببط

هاتفيا ثم قبيل ثم دوز وأخ�ا منطقة زعفرانة أين إتصل محمد النارص 

بأحد األشخاص الذي كان هاتفه مغلقا، وتوقفوا أمام دار الشباب 

باملكان وتوقفت دورية حرس وطني وكالعادة إستظهر بالبطاقة 

املهنية، إىل أن حرض شاب� عىل متن دراجة نارية ترجل أحدهم وصعد 

أنه وبعد يوم� من  وىل إيصالهم ألحد املنازل كما أدىبالسيارة وت

دي وأعلمه بالتحول جهة زعفرانة حل محمد النارص الدريعودتهما من 

لجنوب يف مناسبة أخرى وأشارة عليه بأخذ إجازة عىل إعتبار أنهما ا إىل

سيمكثان أليام إال أنه رفض عندها رفض محمد النارص الدريدي حرفيا 

طرناطة سالح يف قابس باش نفرقوها" إال أنه تملكه  40"عندنا 

حرفيا "املشية هاذي منمشيش عىل خاطرك الغضب وتوجه له القول 

كل مرة دخلني يف مداخل منعرفهاش ما يزيش املرة لخرة هزيتلك أبو 

 .1عياض ومفبليش

ذلك  مثال ،إستعمال العالقات الشخصية إلستخراج جوازات سفر بمقابل -

جوازات سفر بمقابل بواسطة أحد األمني� ل عمر بالناجماإلرهابي  استخراج

 .من أجل ذلك لم يتم تتبعه الذين املرتش�

يف إطار التوسع واإلنتشار والنجاعة بإستقطاب  أنصار الرشيعة تنظيم قيام -

، هنية للقيام بعمليات نوعيةاملو شخصيات إرهابية إلستغالل مهاراتهم اليدوية 

وتوف� جميع اإلمكانيات  القلحوزياملسمى  خراطةمن ذلك إستقطاب عامل 

 إغتيالالقيام بعمليات إرهابية و  بهدف قصد صنع كاتم صوت للمسدسات

والفرار بعد  من العقاب يصوهو ما يمكنهم من التف املستهدفة. تشخصياال

 إرتكاب الجريمة. 

طبيبا مختصا يف بإعتباره  عبد الرؤوف الطالبيالرتكيز عىل اإلرهابي  -

ما ألهمية دوره يف عالج اإلرهابي� املصاب� خالل املواجهات. وهو  الجراحة

                                                           
دائرة اإلتھام عدد إعترافات وردت بملف تفجیر سیارة فرقة اإلرشاد بحلق الوادي، موضوع قرار  -1 

 .03/12/2014بجلسة  93853/9
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خالل فرتة املالحقات التي طلبه ملغادرة البالد التونسية أبو عياض  فرس رفضي

 .2013أوت  يفإنطلقت بتصنيف تنظيم أنصار الرشيعة كتنظيم إرهابي 

يف إستعمال  دراية كافيةاإلعتماد عىل إرهابي� يمتلكون خربة قتالية ولهم  -

عز الدين عة مثل تابع لتنظيم أنصار الرشيالاألسلحة لبناء الجهاز العسكري 

الذي سبق له العمل ملدة سبع سنوات يف وحدات التدخل التابعة  عبد الالوي

لقوات األمن الداخيل واإلرهابي أبو بكر الحكيم الذي سبق له أن شارك يف 

وعادل السعيدي وأحمد الروييس وصابر املرشقي وكريم الحرب العراقية 

 .الكالعي وغ�هم

ارات وذلك سي يملكونرهابي� الذين اال  نعدد م الرتكيز عىل إستقطاب -

محمد الخياري ل ذلك امثيف الرصد والتتبع وجمع املعلومات إلستغاللهم 

 املكنىمحمد العكاري صاحب مدرسة تعليم سياقة واالرهابي  وسأاملكنى ب

سواء  عياض يأبتّم إستعمالها يف أغلب تنقالت المتالك والده لسيارة  الفايات

   .الندوات والوالئميف لحضور الرسية أو لنشطة األ لقيام بل

من املهن التي يمارسها أعضاؤها  إستفادتقد ويمكن الجزم أن الحركات اإلرهابية 

، من ذلك جميع النشاطاتقد حاولت إستغالل فا لبناء تنظيماتها، ها لفائدتهتوطوع

ي� وغ�هم، باملهّرب� والعامل� يف مسالك التوزيع واألمني� والعسكر  تإستعان أنها

إدخال األسلحة وتوزيعها ونقل  من عىل املهرب�فقد تمكنت من خالل اإلعتماد 

اإلرهابي� للجبال وتسف�هم خارج تونس للقتال والتدرب. كما تّم العمل عىل إعداد 

محالت سكنى يتّم فيها مساعدة اإلرهابي� املفتش عنهم لإلختفاء وغ�ها من 

  ار هذه الظاهرة بتونس. األدوار التي ساهمت يف إنتش

 أث� واإلستقطابتعنارص ال: نيالباب الثا

ومن مناخ الحريات  نظام الحكم السابق سقوط اإلرهابية من إستفادت الحركات

ادات املطاردة يوعودة الق ،قياداتها بالعفو الترشيعي العام تمتعب ذلك الذي صاحب

ات تغلت هذه الحركعىل عدد كب� من املساجد. وإستهم وسيطر  ،من الخارج

وسائل إستغالل و  األنرتنت للولوج إىل املواقع اإلرهابية لرقابة عىلارفع  اإلرهابية
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خاصة  لبّث الفكر اإلرهابي واإلستقطاب واإلنتشار عىل صعيد واسع والكتب اإلعالم

  .وهو ما يبينه الرسم البياني التايل لدى الفئات الشبابية

: التأثر باألشخاص وبشبكات التواصل االجتماعي  واألنرتنت ووسائل 3الرسم البياني 

 االعالم والكتب

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم

من خالل الدراسة يتضح أن عامل التأثر باألشخاص يعترب العامل األهم مقارنة 

الجماعات تعتمد ذه هببقية عوامل التأث� بنسبة تفوق الثلث، وهو ما يدل عىل أن 

داخل تونس  الثورةعىل شخصيات  عرفت بإنتمائها إىل التنظيمات اإلرهابية قبل 

إىل تنظيم لقاءات  الثورةعمدت جمعيات ومنظمات نشأت بعد  فقدوخارجها. 

من بينهم وجدي  ومؤتمرات وندوات شارك فيها دعاة للفكر اإلرهابي من املرشق

صاحبتها  ،إستقبالهم بحفاوة بالغة الذين تمّ  ،غنيم ومحمد حسان وعياض القرني

 .دعاية إعالمية مكثّفة

تكثيف التواجد العلني بالشارع إىل  الثورةسارعت الحركات اإلرهابية بعد  كما

ذ قام الجناح إ، 2011 سنةمبارشة بعد املؤتمر األول لتنظيم أنصار الرشيعة  وذلك

تونس الكربى وداخل الجمهورية قيات يف تملو  خيمات دعويةب ظيملهذا التنالدعوي 
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لقاء خطب تحريضية إتم خاللها  ،مثل الق�وان والقرصين وسوسة وسيدي بوزيد

  .بينهمغتنام الفرصة إلعادة الصلة إوتوزيع مطويات وبيع كتب و 

من إستغلت الحركات اإلرهابية الهشاشة اإلجتماعية واإلقتصادية لرشائح كب�ة فقد 

لتنظيم قوافل خ�ية متتابعة للجهات  ،النسائية منهاملجتمع وخاصة الشبابية و ا

والقوافل الطبية سواء يف األحواز العشوائية لتونس العاصمة أو  ،املهمشة والبعيدة

باإلضافة إىل املساعدات املالية والعينية التي تم تقديمها  ،الداخلية يف الجهاتكذلك 

عائالت اإلرهابي� املوقوف� والحقا ل ،وللعائالت املعوزة ،داخل األحياء الشعبية

تم تسف�هم للمشاركة يف املعارك يف سوريا وليبيا  كذلك الذينو  ،والفارين والقتىل

 والعراق وغ�ها.

 وعموما يمكن حرص أهم عوامل التأث� واإلستقطاب يف العنارص التالية:

 األشخاص 

 الجوامع 

  سائل اإلعالمو األنرتنت و 

 الكتب 

 18سم البياني التايل أن الفئة العمرية املرتاوحة ما ب� بينت الدراسة حسب الر وقد 

 بهذه العوامل. اكثر تأثر اال سنة كانت  34و

 : رسم بياني لعوامل التأث� واإلستقطاب حسب الفئات العمري4الرسم البياني 

 اإلجابات بنعمإعتمادا عىل  * النسبة
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I.  األشخاصالتأثر واإلستقطاب عن طريق 

إهتمت الحركات اإلرهابية باإلستقطاب بواسطة أشخاص من دعاة وأيمة وقيادي� 

سابق� يف تنظيمات إرهابية، وقد أولت لهؤالء األشخاص أهمية كربى وأسندت لهم 

 جية إنتشارها. تيدورا مركزيا يف إسرتا

 : التأثر باألشخاص7جدول 

   العدد النسبة

 نعم 314 31,4

 ال 38 3,8

 ال يوجد إجابة 648 64,8

 املجموع  1000 100

 

الشبابية عىل إختالف  الفئةلملفات القضائية أن دراستنا ل وقد ثبت من خالل

فكرية والتعليمية قد تأثرت شديد التأثر بهؤالء الدعاة. واملعلوم أنه ها الاتمستواي

تّم تأسيس املكتب  2011 سنةار الرشيعة عىل إثر إنعقاد املؤتمر األول لتنظيم أنص

الذي  نور الدين قندوزإىل اإلرهابي  ،الدعوي الذي أوكلت مهمة اإلرشاف عليه

. وكان لهذا املكتب الدعوي دور رئييس يف ن�سالح مدرط الحقا بامللف املعروف تو 

رة السيطرة عىل عديد املساجد يف تونس الكربى ويف الواليات الداخلية، من ذلك سيط

فقد ّرصح خالل  جامع الحبيب بسيدي بوزيدعىل  خليفة القراوياإلرهابي 

حوايل السنت� أصبح خطيب جمعة  منذأنه: " 2014جويلية  5إستنطاقه يف 

بجامع الحبيب بسيدي بوزيد وقد توىل هذه املهمة بعد إجتيازه إلمتحان 

قرار تعيينه أجرته والية سيدي بوزيد إلنتداب أيمة وبإعتبار وأنه لم يصدر 

يف هذه الخطة من مصالح وزارة الشؤون الدينية فقد بارش إمامة هذا 

الجامع قبل صدور أي قرار من الجهات املختصة وهي الخطة التي بارشها 

  .1إىل حدود شهر رمضان الجاري"

أنه منذ السنة  14/11/2014خالل إستنطاقه بتاريخ  وسام.مّرصح  كما

صالة باملساجد الكائنة بجهة املروج أين أصبح يؤدي فرض الالفارطة: "

تعرف عىل بعض العنارص املتبنية للفكر السلفي الجهادي والذين أقنعوه 

                                                           
 .19/11/2015بجلسة  34صادر عن دائرة اإلتھام عدد  331قرار عدد  -1
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بتبني ذات التوجه وهو ما تم فعال كما أنه أصبح يبحر عرب مواقع األنرتنت 

لتلقي اإلستماع إىل بعض الدروس الدينية التي يقع تنزيلها بموقع التواصل 

ومحمد  اشدر الوخالد  سانح ستمع لدروس كل من محمداإلجتماعي أين إ

كما شاهد بعض مقاطع الفيديو التي تربز املعارك التي  عقوبحس� ي

بالعراق والشام "داعش" مؤكدا أنه عىل إثر  ةشنها تنظيم الدولة اإلسالميي

ق كان لجهادي خاصة وأن املتهم معه محمد.كل ذلك تبنى الفكر السلفي ا

وقع التواصل اإلجتماعي فايسبوك ويحثه عىل تبني يتواصل معه عرب م

فكرة الجهاد داعيا إياه إىل اإللتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا 

ق املذكور وهو إبن .واملشاركة يف معارك هناك ضد الشيعة موضحا أن محمد

م هناك إىل تنظيم الدولة لتحق باألرايض السورية وهو منضإكان ه حيّ 

ام داعش وهو اآلن يحارب يف صفوفها مؤكدا أن هذا اإلسالمية بالعراق والش

ثر عليه أيما تأث� وسلبه إرادته بما كان يدعيه للمجيب من فوز أاألخ� 

 ". 1بالجنة يف صورة الحضور إىل سوريا واإلستشهاد هناك

من ب� أبرز الشخصيات التي ساهمت يف اإلستقطاب كمال زروق ويعترب اإلرهابي 

هابي من خالل إمامته لجامع الياسم� بأريانة أو جامع التوبة والرتويج للفكر اإلر 

بالجبل األحمر أو من خالل الخطب التي كان يلقيها بعديد من املساجد يف تحريض 

تبنى الفكر السلفي أنه: " وسام.شعىل إرتكاب أفعال إرهابية فقد رصح املتهم 

دها بمدينة الجهادي بعد حضوره للعديد من الخيمات الدعوية التي تم عق

نابل تحت إرشاف أنصار الرشيعة بتونس إىل جانب تأثره بالعديد من 

الخطب الدينية التي كان يلقيها كمال زروق املورط يف العديد من 

 . 2"القضايا

أنه أصيل جهة " 12/07/2014أثناء إستنطاقه بتاريخ  ياس� .بوقد ّرصح 

 "ةماإلبتدائية "حي اليماجعفر من والية أريانة، وقد زاول دراسته باملدرسة 

الغزالة واملدرسة الثانوية  "رابيادرسة اإلعدادية "الفسيدي عمر ثم بامل

لدراسة ل"حي الصحافة" وبعد تحصله عىل شهادة الباكالوريا إنتقل 

بسكرة أين قىض سنت� ومن ثم تم توجيهه إىل كلية باملدرسة التحض�ية 

هي  2014/2015دراسية الهندسة الفالحية بالكاف حيث أن السنة ال

                                                           
 .28/01/2016بجلسة  34صادر عن دائرة اإلتھام عدد  424قرار عدد  -1
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األخ�ة قبل تخرجه مهندس فالحي، مؤكدا أنه ملتزم دينيا منذ الصغر وبعد 

أصبح يتبنى الفكر السلفي الجهادي تأثرا  2011أحداث الثورة خالل سنة 

بالشيخ كمال زروق الذي كان يحرض له بعض الخطب بجامع الياسم� 

بعة لتنظيم أنصار بأريانة كما أنه حرض بعض الخيمات الدعوية التا

الرشيعة فضال عن مشاركته يف إحدى املناسبات يف قافلة خ�ية بجهة 

  .1"جعفر

نالحظ من خالل الرسم البياني أن عملية اإلستقطاب والتأثر باألشخاص تطورت 

ثّم تراجعت بشكل تدريجي   2012لتصل ذروتها خالل سنة  2011خالل سنة 

 .2013بداية من سنة 

 : سنة التأثر بأشخاص5الرسم البياني 

 
 

 الثورةمبارشة إثر  أبو مهنداملكنى  شكري بن عثمانقام اإلرهابي  كما

وبمساعدة مجموعة من اإلرهابي� بحي الخرضاء بالسيطرة عىل جامع الرحمة 

وعىل  باملكان أين كان يلقي خطب تحريضية مشجعة عىل إرتكاب جرائم إرهابية

وتأكيدا لصلته العميقة مع الحركة اإلرهابية فقد تم  .بإتجاه سوريا للقتال رالسف

                                                           
دة الوطنیة لألبحاث في جرائم اإلرھاب تابعة للحرس الوطني بالمحضر عدد إستنطاق المعني بالوح -1

 .12/07/2014بتاریخ  163/3/14
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 سنةاملنعقد خالل املؤتمر األول  لتنظيم أنصار الرشيعة تعيينه يف مجلس الشورى

2011. 

تبنى الفكر السلفي الجهادي تحت "أنه  سوائل.فقد ورد عىل لسان اإلرهابي 

وره بعض الخيمات الدعوية التي د وكذلك من خالل حض.تأث� املدعو حيدر

كان يحييها كل من كمال زروق وشكري بن عثمان املكنى أبو مهند، كما 

وإستمع  2012حرض ملؤتمر أنصار الرشيعة املنعقد بالق�وان خالل سنة 

إىل عديد الخطب التي كان يلقيها املدعوين سيف هللا بن حس� وسيف الدين 

 .1الرايس

تبنى الفكر السلفي التكف�ي منذ أنه  ز.محمدبي كما ورد بترصيحات اإلرها

حلول الثورة عىل بالده وذلك بعد حضوره للعديد من املحارضات والجلسات 

والتي يرشف عليها كّل من  (من والية منوبة)التحريضية بجهة دوار هيرش 

أبو سهيب والشيخ كمال زروق الفار من العدالة. كما أفاد أنه حرض إىل 

التابعة لتيار أنصار الرشيعة بالق�وان والتي يرشف عليها  الخيمة الدعوية

 .2سيف هللا بن حس� واملكنى أبو عياض

عىل إستقطاب اإلرهابي�  إقترص دورها األسايس وهناك من تأثر بشخصيات أخرى

أماكن عملهم والجامعات والجوامع من خالل التحاور معهم حول و يف أحيائهم 

عض مقاطع فيديو لدعاة الفكر التكف�ي وملعاناة بعض املسائل الفقهية وعرض ب

 .يف بؤر التوترالشعوب اإلسالمية 

إن اإلنتماء إىل الجماعات اإلرهابية يتم أكثر من خالل الوالء لألشخاص، وهو ما يب� 

تطور عمل هذه الجماعات فهي لم تعد تشتغل يف إطار حلقات عنقودية بل 

هداف العامة التي رسمها ة وأبقت عىل األ إكتسبت نوعا من اإلستقاللية امليداني

 الحركات اإلرهابية.

ومن املؤكد أن الحركات اإلرهابية ركزت يف نشاطها عىل تأث� شخصيات تحىض 

برمزية سواء من خالل الرشعية التاريخية باإلنتماء إىل هذا الفكر أو من خالل 

                                                           
إعترافات وردت على لسان اإلرھابي وائل.س في ملف صبراتة: كتیبة المتبایعون على الموت، موضوع  -1

 .31/12/2015بجلسة  50/34قرار دائرة اإلتھام عدد 
اق اإلرھابي محمد.ز في محاولة إغتیال السفیر األمریكي: ملف فاطمة الزواغي، إعترافات وردت بإستنط -2

 .28/01/2016بجسلة  437/34موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد 
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ك الشخصيات الرشعية السجنية لتعرضها للمحاكمات والعقوبات. كما سيطرت تل

 عىل الفضاءات التي إستولت عليها كاملساجد والجوامع واملنابر. 

 يع االناث حسب التأثر باألشخاصتوز : 6الرسم البياني 

 

يتضح من الرسم البياني السابق أن الحركة اإلرهابية لم تفرز قيادات نسائية تم 

اإلستقطاب كما لم تعرف خطبا إلرهابيات علما وأنه تكليفها بأدوار علنية يف عالقة ب

ال يمكن تصور إرشاف إمرأة عىل إمامة املساجد وقيادة اإلرهابي�. فاملعلوم أن هذه 

الحركات تسند للمرأة أدوارا ثانوية متعلقة خاصة بنقل املعلومات وإرسال 

ف املجتمعات الحواالت الربيدية واملساعدة لزيارة العائالت وربط الصلة ب� مختل

لسهولة تنقلها. إال أنه تجدر اإلشارة إىل أن الحركة اإلرهابية قد أسندت أدوارا 

قيادية للمرأة كاإلرشاف عىل إدارة صفحات التواصل الخاصة بها وتأهيلها كذلك 

 للقيام بعمليات إنتحارية. 

نا تنقلهم ولقد تميّز الفكر اإلرهابي بتونس بدينامكية العنارص املؤثرة فيه، إذ الحظ

اجد والكليات وهو ما أدى إىل سالدعوية واملالخيمات ب� مختلف املناطق يف إطار 

تأثر عدد كب� من الشباب خاصة أن خطبهم ودروسهم تقع مشاهدتها وتداولها 

 كمقاطع فيديو عرب شبكات التواصل اإلجتماعي.

 

نعم
37%

ال
6%

الیوجد اجابة
57%
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II. الجوامع واملساجد 

رك إفتكاك املساجد والجوامع معا الثورةخاضت الحركة اإلرهابية مبارشة بعد 

مناخ  ىلوتنصيب أيمة وقيم� ومؤذن� موال� لها وسيطرت عىل الفضاء الداخيل وع

أداء الشعائر وحولت هذه الفضاءات الدينية يف تصور جديد لدورها إىل مجال 

للدعاية واإلستقطاب والرصاع ويمكن تصنيف املهام الجديدة للمساجد والجوامع 

 ة اإلرهابي� إىل ما ييل:التي خضعت لسيطر 

 مهمة اإلستقطاب -

إللقاء خطب تحريضية وعقد ندوات  إستغلت الحركة اإلرهابية الجوامع واملساجد

تحق� لية واملشبابال الفئات ستدراجإو  عقيدتهم التكف�ية ودروس يتم فيها نرش

 .حديثا بالصالة لحضور تلك الدروس بغاية إعدادهم نفسيا للقيام بأعمال إرهابية

(سنة سنوات  4إلتزم دينيا منذ حوايل أنه  ح.هيثمولقد ورد عىل لسان اإلرهابي 

حيث أصبح يرتدد عىل الجوامع بجهة قرص هالل ومن خالل  )2011

حضوره لبعض الدينية التي تدعوا للجهاد، فقد تأثر بالفكر السلفي 

ناك كل ما يجري ه عالجهادي، مبينا بعد إندالع الثورة السورية أصبح يتاب

عرب وسائل اإلعالم أو عرب الشبكة العنكبوتية إىل أن تنامت فيه فكرة التحول 

 .1إىل القطر السوري واإلنضمام إىل إحدى الجبهات هناك

ضه الدينية بعدة جوامع ئأصبح يؤدي فراأنه  ن.ب.عمركما ورد عىل لسان 

 عىل غرار جامع النرص وجامع عون هللا وجامع بني هاشم بدوار هيرش أين

تعرف عىل عديد العنارص السلفية وإنضم إثرها إىل تيار أنصار الرشيعة يف 

 .2تونس منذ ملتقى سكرة من والية أريانة

 مهمة التخطيط ألعمال إرهابية -

تّم إستعمال املساجد والجوامع لعقد لقاءات يتم فيها التخطيط ألعمال إرهابية 

رسية لهذا النشاط. من ذلك للصبغة ال نظرا ويكون الحضور فيها محدودا ومتميّزا

                                                           
 ملف صبراتة: كتیبة المتبایعون على الموت، مصدر سبق ذكره. -1
 ملف محاولة إغتیال السفیر األمریكي: ملف فاطمة الزواغي، مصدر سبق ذكره. -2
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تّم إستعمال الخلوة الخاصة باأليمة لتنظيم إجتماعات ولقاءات والتخطيط لعمليات 

. فقد تّم إستغالل الخلوة الخاصة بجامع الرحمة الكائن بحي الخرضاء إرهابية

للتخطيط للقيام بعمليات تحت إمامة اإلرهابي شكري بن عثمان املكنى أبو مهند 

ألعمال ك تم إستغالل خلوة جامع الرحمة بالزهروني للتخطيط وكذل ،إرهابية

 .إرهابية

  وإرتكاب أنشطة محضورة مهمة التسف� -

عمدت الحركات اإلرهابية إىل إستغالل خطب الجمعة واللقاءات التي تتم داخل 

الجوامع واملساجد للدعوة لإللتحاق ببؤر التوتر وخاصة منها سوريا للمشاركة يف 

بمهمات ميدانية تتمثل و ال هناك. وكانت تلك الخطب متبوعة بأعمال املعارك والقت

اإللتحاق بتلك املعارك واملهرب� وكذلك جمع التربعات يف يف ربط الصلة ب� الراغب� 

 ناطق واإلرشاف عىل عملية التسف�.بط الصلة مع اإلرهابي� املقيم� بتلك املر و 

قرائية التي تمت يف ملف التحول إىل ولقد تب� من خالل األبحاث واألعمال اإلست

إعتادوا الرتدد عىل جامع  .عع وغيث.أ وثابت.أن كل من محمدسوريا للجهاد 

ألداء الصالة وقد إحتكوا  الكرم الغربي من والية تونس) بضاحية(الفراشيش 

ببعض مرتدي الجامع املذكور من حملة الفكر الجهادي التكف�ي، وتحت 

بن� للفكر التكف�ي الجهادي الذي تنون فيهم متأث�هم أصبح جملة املظ

يقوم عىل تكف� األنظمة القائمة، كما يكفر الدولة ومؤسساتها ومنتسبيها 

، والعامل� فيها خاصة أعوان السلطة العامة وذلك لكونها ال تطبق الرشيعة

ش العزم عىل السفر إىل .وتنفيذا للمرشوع املذكور عقد املظنون فيه كريم

مارسة الجهاد ضد النظام القائم هناك ضمن تنظيم الدولة سوريا مل

اإلسالمية بالعراق والشام وقد حّرض بقية املظنون فيهم عىل اإللتحاق 

بالتنظيم املذكور، علما وأن املظنون فيهم رفقة بقية العنارص من 

املنتسيب� للفكر الجهادي بجامع الفراشيش عن فرحتهم وإشادتهم داخل 

 ة التي إستهدفهت قتل السياح بمتحف باردو كما أشادوالجامع بالعملي

 .1بمنفذي تلك العملية واصف� إياهم بأنهم مجاهدين يف سبيل هللا

                                                           
 518/34معطیات وردت بملف إعتزام التحول إلى سوریا للجھاد، موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد  -1 

 .03/03/2015بجلسة 
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وتحديدا  2013ويف أوائل سنة أنه  هشام السعديفلقد ورد عىل لسان اإلرهابي 

قبل مقتل الناشط الحقوقي والسيايس شكري بلعيد إتصل به مبارشة 

ري املكلف باإلعالم بتنظيم أنصار الرشيعة وطلب منه املدعو عفيف العمو 

ود بجامع الشيخ وجامل (أي الخلوة)إستقبال أحد ضيوف املعني ببيت اإلمام 

الزعفراني الكائن بحي الغزالة فوافقه عىل طلبه، ويف مساء نفس اليوم حّل 

املدعو عفيف العموري بالجامع املذكور وكان بمعيته الصحفي نرص الدين 

يد ثم إلتحق بهم أم� تنظيم أنصار الرشيعة أبو عياض بمعية املدعو بن حد

محمد العكاري الذي كان حينها محضور نشاطه وأجرى الصحفي املذكور 

لقاء إعالمي مع أبو عياض وقد دام ذلك اللقاء حوايل الساعت�، والذي تم 

نرشه فيما بعد من طرف املكلف باإلعالف املدعو عفيف العموري والذي 

فى فيه أبو عياض إرتباط التنظيم املذكور باألحداث التي عرفتها البالد يف ن

 .1ذلك الوقت من ذلك أحداث جبل الشعانبي

 مهمة إخفاء األسلحة -

فقد سعت الحركات اإلرهابية ها الخارجي ئأما يف محيط الجوامع واملساجد ويف فضا

ي والعطورات بأثمان إىل لفت اإلنتباه إليها من خالل بيع الكتب واللباس الطائف

. وصاحب كل ذلك حلقات نقاش وتوعية وإستقطاب، وتوزيع املطويات زهيدة

  .ساهمت بدور كب� يف تأسيس شبكات إرهابية عىل مستوى وطني

 تنظيم انصار الرشيعة بالتحديدو  الحركات اإلرهابيةستيالء إن وتجدر اإلشارة إىل أ

ة عدة أسباب من بينها الرتاخي األمني نتيج يف كامل أنحاء الجمهورية عىل املساجد

وتمركز قيادات إرهابية مؤثرة كان بنسب متفاوتة حسب الواليات مثلما تبينه 

  .الخريطة

 

  

                                                           
إعترافات وردت بإستنطاق اإلرھابي ھشام السعدي في ملف دار فضال سكرة، موضوع التحقیقیة عدد  -1 

31883/12. 
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 تواتر ذكر املساجد حسب الواليات خريطة
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نالحظ تطابق النتائج املستنطقة من العينة حسب متغّ� التوزيع املجايل عىل 

مع متغّ� توزيع اإلرهاب حسب السيطرة عىل  1 الواليات الواردة بالجدول عدد

 املساجد كما هو مب� عىل الخريطة.

تونس وسيدي بوزيد تتابعا املرتبة األوىل والثانية حسب متغ�ي  اواليتفقد إحتلت 

التوزيع املجايل لإلرهاب والسيطرة عىل املساجد. كما يتأكد نفس التطابق عىل نفس 

معتمدية  علما وأن خ�ة (كوالية توزر وسليانة وباجة).املتغ�ات يف نفس املراتب األ 

يف  ذكر جوامعهايف بالنسبة األعىل  من والية تونس قد إستأثرت حي الخرضاء

  .�سواء كمكان استقطاب او نقطة التقاء االرهابيامللفات القضائية 

III.  شبكات التواصل اإلجتماعي عالم و وسائل اإل بالتاثر

 نرتنتاأل و 

قع تداوله من مقاطع فيديو عىل و أنهم تأثروا بما  رهابي�إل العديد من ارصح 

محمد مثل  مشارقةتونسي� و  ةتهم قيادات تنظيم أنصار الرشيعة ودعااألنرتنت 

إستقطاب من  اتعملي كما تّم تسجيل .وعياض القرني وجدي غنيمو حسان 

ل مثر التوتر ؤ أو قتل يف ب إرهابيةتظهر عمليات  فيديوهات مقاطع عرضخالل 

تب� اإلنتصارات امليدانية للجماعات اإلرهابية وتدعو  وغ�ها،سوريا العراق وليبيا 

ضافة إىل املشاهد التي باإل  املشاركة يف املعارك إىل جانب الحركات اإلرهابية،إىل 

وهو ما وللحياة يف تلك املناطق  املقاتلوناملعيشية التي يتمتع بها لرفاهة ل تروج

 . يعزز حجج اإلستقطاب

الخاصة بالجماعات اإلرهابية يف  منهاالتواصل اإلجتماعي سواء  شبكاتسهلت قد و 

عملية إستقطاب  ،رةاملتخفية تحت أسماء مستعاتلك تونس أو يف الخارج أو 

والتأث� فيهم بإعتبارهم وسيلة إقناع تمس أغلب الفئات الشبابية  اإلرهابي�

 .2012أوجها يف سنة  بلغت اسة أنهاوالنسائية وقد ثبت من العينة املستهدفة بالدر 
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 : سنة التأثر بشبكات التواصل االجتماعي واألنرتنت والتأثر باألشخاص7الرسم البياني 

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم
 األنرتنت إىلمواقع التواصل اإلجتماعي و  شبكاتع إرتفاع نسبة التأثر با رجويمكن ا

 : عّدة أسباب منها

وسهولة الوصول إىل املدونات  الثورةبعد  مبارشةاألنرتنت رفع الرقابة عىل  -

 اإلرهابية. املواقعو 

فتح الحدود وإلغاء املعوقات أمام أنشطة اإلستقطاب والتأث� بإستعمال  -

 لعالم اإلفرتايض.ا

خالل  رهابي�اإل  عىلوقد تصاعد تأث� شبكات التواصل اإلجتماعي ومواقع األنرتنت 

وذلك بسبب متابعة التونسي� بصفة  ،2012إىل أن بلغ أوجه سنة  2011 سنة

ما  إطاريف ونزاعات مسّلحة  عامة ملا يدور يف البلدان العربية من أحداث سياسية

  ."الربيع العربي" يسمى
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 : سنة التأثر بشبكات التواصل االجتماعي8جدول  

  

ربي طفرة نوعية فتحت املجال لإلرهابي� املشهد السمعي البرصي الع عرف كما

يطغى  ،الدينيةيف الشؤون  مختصة ضائيةفمن خالل قنوات  سيما أفكارهم ويجلرت 

وهو ما مّهد الطريق لتأثر اإلرهابي� الذين تنقصهم  املتطرفعليها الخطاب 

 الثقافة الدينية الكافية لتحصينهم أمام غياب خطاب ديني معتدل.

 األنرتنت بشبكات أن عملية التأثر بوسائل اإلعالم وكذلك اإلشارة إىل وتجدر

 نظرا اإلجتماعي ال تعرب عن واقع الظاهرة اإلرهابية بتونس تواصلال شبكاتبو 

عملية اإلستقطاب بهتمام يقع فيها اإل التي  لشحة املعلومات يف امللفات القضائية

سواء لدى باحث البداية خالل املرحلة اإلتهامية  ةاإلرهابيلألفكار وكيفية الرتويج 

لبياني التايل ما نجده يف الرسم اوهو من حرس ورشطة أو لدى قلم التحقيق. 

 .ستقطاب بوسائل اإلعالماملتعلق بعملية اإل 

 

 

 السنة العدد النسبة

0,97 1 2002 

0,97 1 2003 

0,97 1 2005 

0,97 1 2006 

14,56 15 2011 

32,04 33 2012 

24,27 25 2013 

16,5 17 2014 

8,74 9 2015 

  مجموع اإلجابات املتحصل عليها 102 10,2

 ال يوجد إجابة 898 89,8

 املجموع  1000 100
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 : توزيع اإلرهابي� حسب التأثر بوسائل االعالم  8الرسم البياني 

 

امللفات القضائية فيما يخص تأث� وسائل اإلعالم  كما الحظنا أن نقص املعلومات يف

عىل تخالص نتائج دقيقة ملدى تأث�ها وشبكات التواصل اإلجتماعي ال يسمح بإس

    وهو ما يثبته الرسمان البيانيان التاليان: العنارص اإلرهابية النسائية

3% 3%

94%

نعم

ال

ال یوجد إجابة
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 : تأثر اإليناث بشبكات 10عالم      الرسم البياني : تأثر االناث بوسائل اال 9الرسم البياني 

 التواصل اإلجتماعي             

                 
 

أوىل الباحث اإلبتدائي وقلم التحقيق خالل املرحلة اإلتهامية أهمية ويف املقابل إالّ أنه 

رهابية والتواصل اء الشبكات اإل تقطاب والتأث� وبنخاصة لدور األشخاص يف اإلس

 بينها، وسعى إىل تدوين أهم املعطيات حولهم. 

كما أوىل أهمية خاصة إىل ذكر املساجد والجوامع التي تم إستعمالها بأنشطة 

التي تم حجزها إرهابية يف عملية اإلستقطاب. وقد كان شديد الدقة يف ذكر الكتب 

عليه بموجب القانون تحرير محرض  وأسماء املؤلف� ألسباب إجرائية إذ يتع�

 حجز يميض عليه املتهم والباحث. 

 

 

 

 

 

 

نعم
8% ال

6%

الیوجد 
اجابة
86%
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17% ال

3%
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اجابة
80%
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IV. الكتب 
 :إثن� ورد ذكر الكتب يف امللفات القضائية من خالل معطي�

: قائمة الكتب املجوزة والتي يتع� عىل باحث البداية أو حاكم التحقيق األول

  . اإلرهابيمحرض حجز مستقل يمىض من طرف ب هاإفراد

من طرف باحث البداية حول  معىل األسئلة التي توجه إليه رهابي�أجوبة اإل : الثاني

 الكتب التي تأثروا بها.

يظل ضعيفا كميا رغم أهميته النوعية بإعتبار أنه لم بالكتب  رهابي�تأثر اإل  نأ إالّ 

رغم ورود عناوين الكتب وأسماء و  ،أقّرت بتأثرها بالكتب حالة 38إالّ يشمل 

 حارض إال أن الوثيقة اإلدارية املعدة لإلستنطاق ال تحتوي عىل أسئلةاملؤلف� بامل

  .رهابي�تأث� الكتب عىل اإل  حول

 : التأثر بالكتب9جدول 

   العدد النسبة

 نعم 38 46,34

 ال 44 53,66

  مجموع اإلجابات املتحصل عليها 82 100

 ال يوجد إجابة 918 91,8

 املجموع  1000 100

 

قد إعتمدت عىل مدونات فكرية أن الحركات اإلرهابية القضائية بينت دراسة امللفات 

 :وعقائدية وعسكرية من بينها العناوين التالية

العدد 

 الرتبي

امللف/املرجع  عنوان الكتاب املؤلف

 القضائي

كتاب الدالئل الجلية عىل  أحمد عبد الكريم نجيب 1

مرشوعية العمليات 

 إلستشهاديةا

 ملف سالح مدن� 

 

الدرر السنية يف االجوبة  مؤلف جماعي  2

 النجدية

 ملف سالح مدن�
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 مؤلف جماعي 3
موسوعة الجهاد 

 الكربى
 ملف سالح مدن�

4 

عبد املنعم مصطفى 

حليمة أبو بص� 

 الطرطويس

 قواعد يف التكف�
ملف مجموعة قصيبة 

 املديوني

 باردوملف  الخونة أبو بكر الناجي 5

 إدارة التوحش أبو بكر الناجي 6

ملف محاولة إغتيال 

السف� األمريكي: فاطمة 

 الزواغي

 حكم النقاب ابن جربيل 7

ملف محاولة إغتيال 

السف� األمريكي: فاطمة 

 الزواغي

8 
الشيخ ابو محمد 

 املقديس
 ملة ابراهيم

محاولة تفج� آل 

 بورقيبة

9 
صفي الرحمان املبار 

 كفوري
 املختومالرحيق 

محاولة تفج� آل 

 بورقيبة

10 
أبو عبد هللا وأبو هشام 

 وأو محمد املهاجر
 العيش يف ظروف صعبة

محاولة تفج� آل 

 بورقيبة

11 
الشيخ محمد حسان 

  
 ابن الباز

محاولة تفج� آل 

 بورقيبة

 الديمقراطية دين  أبو أحمد املقديس 12
ملف مجموعة قربة 

 لتنظيم أنصار الرشيعة

 متن القواعد االربعة مد بن عبد الوهابمح 13
ملف مجموعة قربة 

 لتنظيم أنصار الرشيعة

 بن الباز  عبد العزيز 14
وجوب تحكيم رشع هللا 

 ونبذ ما خالفه

ملف مجموعة قربة 

 لتنظيم أنصار الرشيعة

 اسباب موت القلب محمد حس� يعقوب 15
ملف مجموعة قربة 

 لتنظيم أنصار الرشيعة

 االختالط تحفة االخوان ز بن البازعبد العزي 16
ملف مجموعة قربة 

 لتنظيم أنصار الرشيعة
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ويبدو جليا مما تقدم أن الحركات اإلرهابية داخل تونس تستند عىل املدونة الفكرية 

 ة. والعقائدية والتنظيمية والعسكرية املرشقية ولم تنتج مدونتها الخاص

 

17 
محمد بن صالح 

 العثيم�

حقوق دعت اليها 

الفطرة  قررتها 

 الرشيعة

ملف مجموعة قربة 

 لتنظيم أنصار الرشيعة

18 
محمد بن صالح 

 العثيم�

عقيدة اهل السنة 

 والجماعة

ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 يعةأنصار الرش 

 معالم يف الطريق سيد قطب 19
ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

 محمد قطب 20
عقيدة ورشيعة  ومناهج 

 الحياة

ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

 متون التوحيد والعقيدة محمد العرب 21
ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

 عبد العزيز بن الباز 22
حيحة وما العقيدة الص

 يضادها

ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

 أحمد فريد 23
كتيب السلفية قواعد 

 واصول

ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

24 
أحمد بن عبد الحليم بن 

 تيمية
 كتيب العقيدة الواسطية

ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

 ةاالصول الثالث محمد بن عبد الوهاب 25
ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة

 االحكام الرشعية عبد الحق اإلشبييل 26
ملف مجموعة قربة لتنظيم 

 أنصار الرشيعة
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إلنتماء للتنظيمات املؤرشات الخارجية ل الباب الثالث:

 اإلرهابية

 

 

إن دراسة امللفات القضائية تثبت أن مجّرد التأثر باألشخاص والخطب واللقاءات 

والدروس التكوينية التي تتم باملساجد والجوامع وكذلك الدخول إىل مواقع التواصل 

ي لتصنيف األشخاص عىل أساس اإلنتماء اإلجتماعي واألنرتنت وقراءة الكتب ال تكف

إىل تنظيمات إرهابية بعينها. فالشعور الداخيل والقناعات الذاتية واملعتقدات واآلراء 

ال يمكن أن تتحول إىل أداة للحكم عىل الناس وإعتبارهم إرهابي�. بل البّد أن تأخذ 

 تلك القناعات شكال خارجيا عنيفا سواء بالتنفيذ أو بالرشوع فيه. 

لقد تم مالحظة وجود جملة من العنارص واملؤرشات الخارجية التي ميزت سلوك و 

اإلرهابي� وطبعت عمليات اإلنتقال من مجرد التأثر الداخيل والقناعة الذاتية إىل 

تغي� بالعنف والقوة يف محاولة لتطبيق تلك السعي للإرتكاب أفعال ماديّة و 

 القناعات وفرضها عىل املجتمع.

اإلعتقاد أن األشخاص  معهاأهم املؤرشات الخارجية التي يصح  ويمكن حرص

وبناء القناعات الذاتية الداخلية إىل مرحلة بناء من مرحلة التأث� والتأثر  إنتقلوا

الشخصية اإلرهابية والسعي لفرض تلك القناعات عىل املجتمع وبالقوة، يف 

  املؤرشات التالية:

 البيعة 

 الكنية 

 املعسكرات إىل اإلنضمامو  التدرب 

 الرباط 

  �شبكات السفر والتسف 
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I. البيعة 

أن التنظيمات اإلرهابية من خالل امللفات القضائية التي أمكن اإلطالع عليها تب� 

العوالم  إىلتعتمد يف عالقاتها الداخلية عىل العامل الوالئي املعلن، إذ يشرتط للدخول 

حديثا اإلنتماء وأن يرصح الرسية لهذه التنظيمات أن يقبل الشخص املستقطب 

بذلك بإعالن البيعة. وقد إتفقت أغلب الترصيحات الواردة بامللفات القضائية أن 

أُبايعك عىل السمع والطاعة يف نص البيعة املستعملة يف تونس هو التايل: "

وعىل إثرة من نفيس وعىل أن ال أَُجاِدَل  ويف اليرس والعرس شط واملكرهنامل

 . 1"األَْمَر أَْهلَهُ 

إن العالقة التي تنشأ من خالل البيعة ب� األم� واإلرهابي الذي بايعه تعّرب عن 

إنتقال ذهنّي وتنظيمّي للشخص الذي بايع. فعىل املستوى الذهني يتحول الشخص 

الذي قبل تقديم البيعة وإعالمها من شخص عادي متعاطف أو متأثر بضمام� 

اتلة ومستعّد لتنفيذ كل التعليمات فكر عنيف إىل شخص إرهابي حامل لقناعة ق

واألوامر التي تعطى إليه. أما عىل املستوى التنظيمي فإنها تعّرب عن تأسيس عالقة 

ب� شخص وتنظيم يصبح بموجبها تابعا تبعية مطلقة لذلك التنظيم يف شخص 

 أم�ه الذي قّدم له البيعة. 

قطب حديثا وأم� ويمكن من خالل نّص البيعة فهم العالقة ب� الشخص املست

 :عنارصالتنظيم الذي يبايعه إذ أنها تنقسم إىل عّدة 

ّن العالقة التي تنشأ تنظيميّا ب� الشخص إ :السمع والطاعة: األول العنرص

وعىل هذا تسدى من أم�  تعليماتاملستقطب حديثا وأم� التنظيم هي عالقة 

لعالقة تابع بمتبوع. الشخص تنفيذها دون نقاش. فالبيعة يف هذا املستوى تؤسس 

يقّرر ويأمر والتابع هو الذي يتلقى ويخضع  ،بمعنى أن األم� هو الذي يفكر

وينّفذ. ويفهم مما تقدم أن التنظيمات اإلرهابية تفصل يف داخلها ب� املؤسسات 

املعّدة للتفك� (األم�، مجلس الشورى) وب� بقية مستويات التنظيم الذي توكل 

والتي يحجر عليها إستعمال العقل والتفك� واملناقشة وإبداء  إليها مهمة التنفيذ

 اآلراء.
                                                           

ن أغلبھا لم یخرج من حیث الزیادة والنقصان عن رغم وجود نصوص بیعة مختلفة في بعض الحاالت إال أ -1
 ھذا النص.
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وهذه القاعدة أي السمع والطاعة هي قاعدة عامة ال يستثنى منها أي مستقطب 

حديثا، بل ال يستثنى منها حتى أمراء التنظيمات عند مبايعتهم لتنظيمات إقليمية 

الذي قام  أبي عياضؤدى إىل ودولية. من ذلك أّن البيعة داخل أنصار الرشيعة ت

 الدكدرو  عبد املالكأم� القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي  إىل بدوره بأداء البيعة

الذي تلقاها و  ،يف جبال الكاف 2011خالل صيف ، عبد الودودأبو مصعب املكنى 

 أبو رحلة موىسبالد املغرب اإلسالمي تنظيم القاعدة يف  الرجل الثاني يفمنه 

  .داوودأبو املكنى 

ا إلنتقال الشخص من مجرد ولقد تمت مالحظة أن البيعة تعترب مؤرشا خارجيا مهمّ 

متأثر بفكر من خالل عوامل سمعية وبرصية أو أشخاص أو جوامع أو كتب إىل 

إىل تنظيم إرهابي أعلن فيه خضوعه إىل أم�ه وصارت محاولة  يمنتمشخص 

 ل.لتهديد والعقاب والقتلالحقا موجبة  منه خروجه

ويقصد بهذا املستوى أن عالقة البيعة هي  شط واملكرهنامل يف: الثاني عنرصال

تمارس يف كل الظروف ويف جميع األحوال وتستمر حتّى  ،عالقة نهائية ال فكاك منها

بإنقطاع العالقة املبارشة ب� الشخص املستقطب واألم�، ال تنفّك بتغّ� الظروف 

تي يواجهها الشخص الذي أدى البيعة. ويعود وال تنحّل مهما كانت الصعوبات ال

 بعضذلك إىل أّن األم� يمكن ألسباب أمنية وللطبيعة الرسية للتنظيم أن يبقي بيعة 

األشخاص مجهولة وغ� معلنة إىل أن يحتاج إليهم لتكليفهم بمهمات محّددة، وال 

تماعية تغّ� الظروف أو بأوضاعه اإلجبيقبل عندها ممن أدى البيعة أن يتعّلل 

 والعائلية أو بخطورة املهمات املوكلة إليه.

فاملقصود املنشط واملكره أنه ال إعداد بإرادة املستقطب حديثا سواء أن كان قابال 

فهذا املستوى هو دخول دون خروج، وذهاب دون وراضيا بالتعليمات التي تلقاها. 

ما ييل  زلينيحسام الدين املصحة ذلك ورد عىل لسان اإلرهابي لوكتأكيد  عودة.

درنة أعلمه أحمد الروييس أن كامل املجموعة التي أثناء تواجده بمعسكر 

معه تنتمي إىل الجناح العسكري التابع لتنظيم أنصار الرشسعة بتونس 

تحت إرشاف األم� سيف هللا بن حس� وأن التنظيم يسعى إىل بعث إمارة 

ى موافقته وتمت تحكم برشع هللا وعرض عليه فكرة اإلنضمام إليه فأبد 

مطالبته بمبايعة املظنون فيه سيف هللا بن حس� عرب أحمد الروييس 
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تطبيق التعليمات الصادرة عن قيادات  (أي البيعة)باملصافحة والغاية منها 

 . 1التنظيم دون تململ ويف صورة رفضه يقومون بقتله قصاصا

لة اإلجتماعية ويقصد بذلك أن تغ� الحا "يف اليرس والعرس": الثالث عنرصال

تقطب حديثا ال يمكن أن تؤثر يف العالقة الرابطة بينه وب� سوالعائلية واملادية للم

األم� أو الشيخ أو الباني. وهذا الرشط يكشف عنرص اإلستمرارية لتلك البيعة 

 وإمتدادها يف الزمن.

ويقصد بهذا املصطلح أن املستقطب  "وعىل إثرة من نفيس": لرابعا عنرصال

يجعل ملصلحة التنظيم وملصلحة األم� مكانة أعىل وأهم من مصلحته  حديثا

 ومصالح مصالحه األم� عىلمصالح الخاصة. بمعنى أنه يسبّق يف تقدير املصالح 

عائلته. وهو يبايع بشكل نهائّي عىل ذلك التقديم ويجعل التعليمات املسداة إليه أهم 

والحياتية الخاصة. ويفهم من  من حيث مكانتها ومرتبتها من أموره اإلجتماعية

اإليثار أن اإلهتمام باملصلحة العليا للتنظيم تمّر قبل مصلحة أعضائه. ويدخل 

ضمن مفهوم مصلحة التنظيم اإلرهابي العناية باألم� وشؤونه إذ تتحد مصلحة 

الفصل  معها األم� مع مصلحة التنظيم اإلرهابي وتتماهيا إىل الدرجة التي ال يمكن

 بينهما. 

تستمر التنظيمات اإلرهابية يف  وعىل أن ال أَُجاِدَل األَْمَر أَْهَلُه"": خامسال عنرصال

الرتكيز عىل العالقة الهرمية ب� األم� واملجموعات التي تبايعه من حيث إتخاذ 

لتنظيمات. ليف الشأن الداخيل والخارجي   القرار وتبادل واآلراء والنقاش والتداول

يف هذا املستوى عىل أّن هناك إحتكار للمعرفة وتميّز باإلدراك  وتتأسس فكرة البيعة

خاص باألم� يف مقابل بقيّة املنتم� الذين يتميزون بالجهل وغياب النشاط الفكري 

واملعريف. وهذا ما أّدى إىل إعتبار أّن املعرفة بشكل عام والنشاط الذهني بشكل 

 . خاص مرتوك لألم� ال يجادله فيه أحد

داللة خاصة، إذ يقصد به السلطة الرشعية والروحية  األمرم أّن ملفهوم واملعلو 

والتي تدل عىل  ،والقيادة والخالفة وغ�ها من املفاهيم التي تختزل يف تلك الصفة

 صاحب السلطة املطلقة يف إتخاذ القرارات. 

                                                           
 إعترافات وردت على لسان حسام الدین المزلیني، ملف الشھید شكري بلعید، مرجع سبق ذكره. -1
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ويسلم املنتمي للتنظيمات اإلرهابية بأن ال حّق لهم يف مجادلة صاحب األمر وهو 

    تم للداللة عىل مركز القيادة والقرار. أو األم� أو الباني وكل مصطلح اإلمام

املكنى الطويل أنه بايع سيف هللا بن حس�  محمد العوادياإلرهابي فقد ّرصح 

أبايعك عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره وأبايعك عىل بنص البيعة التايل: 

 ."إثرة من نفيس السمع والطاعة يف العرس واليرس وعىل

أشكال البيعة من مع التي تمثل مضام� البيعة ال تتعارض  خمسةال عنارصوهذه ال

 جهة ومستويات البيعة من جهة ثانية.

 أشكال البيعة .1

تب� من خالل اإلطالع عىل امللفات القضائية وعىل ترصيحات العنارص اإلرهابية 

: البيعة املبارشة والبيعة غ� عةللبي التي قامت بأداء البيعة أن هناك شكل� إثن�

 مبارشة.

 البيعة املبارشة:  .أ

، اإلرهابي إىل صاحب البيعة رأسا ويقصد بها أن تتم بشكل مبارش من طرف

وتتم ، نفّك مطلقاتال و بشكل نهائي  عنارصها الخمسةوتنعقد العالقة إثر ذلك ب

أس بعد تالوة نص تقبيل الر ب، ويف حاالت أخرى يف أغلب الحاالت املصافحة اليدويةب

 . ، فهي عرض للبيعة وقبول بهايجاباوإ قبوال عترب ذات الوقتويالبيعة، 

 09/12/2013عند إستنطاقه بتاريخ  عادل حمديعىل لسان اإلرهابي ورد 

تنظيم أنصار الرشيعة تأسيس "إقرتح أبو عياض بملف سالح مدن� ما ييل: 

 ،حديث عن التنظيموعقد إجتماع بمدينة سوسة بمنزل آدم بوقديدة لل

رفقة أبو عياض عىل أي عادل حمدي) وبعد حوايل ثالثة أيام تحول ( ،وبالفعل

متن سيارة تكفل بجلبها عادل السعيدي وبرفقتهم محمد العوادي شهر 

الطويل إىل منزل آدم بوقديدة أين حرض معهم كل من الشيخ الخطيب 

بوزيد وبعض اإلدرييس ومجموعة من األشخاص من أتباعه أصييل سيدي 

قندوز ورضا السبتاوي بهم نور الدين  العنارص من مدينة سوسة وإلتحق

أين تم التطرق ملوضوع إنشاء تنظيم أنصار الرشيعة بتونس وحصل خالف 
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ب� الخطيب اإلدرييس وأبو عياض حول التسمية وإنشق أبو عياض عن 

القافالت املجموعة وبدأ العمل الدعوي للتنظيم وإقامة الخيمات الدعوية و 

عقد إجتماع بمنزل أبو عياض أين  2011الخ�ية وخالل أواخر شهر أوت 

بايعوا سيف هللا بن حس� عىل السمع والطاعة وحرض كل من الشاذيل 

العدواني وحس� الخليفي ولطفي الزين ومحمد العوادي وكمال 

 . 1بو بكر الحكيم"أالقضقايض ومحمد النارص الدريدي و 

تّم نقله أنه  أيمن السعدي املكنى يوسفإلرهابي القارص كما ورد عىل لسان ا

وتحديدا ملنزل أبو زكريا (أحمد الروييس) الذي طلب منه  صرباتةلجهة 

مبايعته عىل السمع والطاعة، وفعال توىل مبايعته باملصافحة بالقول حرفيا 

يف يعك عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره وعىل إثرة منّا وعىل القتال ا"أب

ضم لكتيبة إصطحبه إىل املعسكر املذكور أين إن ة، ومن ثم"سبيل هللا

  .2املتبايعون عىل املوت التابعة لرسية أم يمنى

وقبل مغادرة منزل أحمد أنه  ع.محمد الحبيبكما ورد عىل لسان اإلرهابي 

الروييس بايعه بنص البيعة التايل "أبايعك عىل السمع والطاعة واملنشط 

 .3قاتل يف سبيل هللا"والكره وأن أ

 البيعة غ� املبارشة: .ب

، إذ تكون البيعة مقبولة إذا تمت تتم بواسطة أشخاص أو بوسائط سمعية برصية

بواسطة أشخاص سبق لهم أداء البيعة وتم تكليفهم من طرف األم� بقبولها يف 

ب حقه. وتتّخذ يف هذه الحالة نفس املراسم يف عرضها وقبولها وإن كانت تتم يف أغل

 الحاالت باملصافحة. 

واملكنى عبد الرحمان بتاريخ  عبد الرؤوف الطالبيفقد ورد بإستنطاق اإلرهابي 

 2012يف أواخر سنة يف ملف الشهيد محمد الرباهمي ما ييل: " 2013أوت  06

                                                           
 ملف سالح مدنین، مرجع سبق ذكره. -1
قرار ختم إستنطاقات وردت على لسان أیمن السعدي في ملف محاولة تفجیر مقبرة آل بورقیبة، موضوع  -2

 .28847/27البحث عدد 
إعترافات وردت على لسان محمد الحبیب.ع في ملف صبراتة كتیبة المتبایعون على الموت، مرجع سبق  -3

 ذكره.
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وعىل إثر لقائي محمد العوادي أعلمني أنه محل تفتيش من قبل السلط 

منزل، وهو ما قمت به حيث تسوغت األمنية وطلب مني مساعدته يف كراء 

له منزال بجهة سيدي عمر رواد وتم تسجيل عقد الكراء بإسمي ومنذ ذلك 

الح� أصبحت أتردد عىل املسكن املذكور أين ألتقي املدعو محمد العوادي 

ونتوىل عقد إجتماعات أرس يل خاللها أنه ينشط صلب تنظيم أنصار 

ن حس� املكنى أبو عياض والذي الرشيعة بتونس الذي يتزعمه سيف هللا ب

املغرب اإلسالمي ويسعى إىل بعث إمارة ببالد ينتمي بدوره إىل تنظيم القاعدة 

، وعرض عيل اإلنضام إليه فأبديت موافقتي وتمت مطالبتي برشع هللاتحكم 

بمبايعة أبو عياض فقمت بمبايعة املدعو محمد العوادي باملصافحة مرددا 

 "أبايعك عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره نّص املبايعة وهو كالتايل

 ".بو عياضيغها للمكنى أوعىل إثرة منّي" عىل أن يتوىل تبل

وبعد عدة  أنهأحمد املالكي املكنى الصومايل  ولقد ورد عىل لسان اإلرهابي

مقابالت مع صديقه كريم العياري عرض عليه اإلنضمام لتنظيم أنصار 

إمتدادا لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي الرشيعة وأعلمه أنه يعترب 

وطلب منه مبايعة أبو عياض عن طريقه وهو ما قام به فعال حيث ّرصح 

له بالحرف الواحد "أبايعك عىل السع والطاعة يف املكره واملنشط وعىل إثرة 

 .1علينا وعىل أن ال ننازع األمر �"

ابو بكر الحكيم طلب منه  أن كريم الكالعيكما ورد عىل لسان اإلرهابي 

اإلنتماء إىل تنظيم أنصار الرشيعة الذي يتزعمه سيف هللا بن حس� املكنى 

أبو عياض. كما عرض عليه إمكانية أدائه للبيعة فوافق عىل ذلك إذ توىل أداء 

الكائن بجهة حي التضامن وذلك البيعة ألبو بكر الحكيم وذلك بمحل عمله 

الطاعة يف املكره واملنشط وأبايعك عىل السمع بالقول "أبايعك عىل السمع و 

  .2الطاعة يف العرس واليرس"

                                                           
 إعترافات وردت بإستنطاق أحمد المالكي، بملف الشھید شكري بلعید، مرجع سبق ذكره. -1
 ره.إعترافات وردت بإستنطاق كریم الكالعي، مرجع سبق ذك -2
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ترديدها  ،املبايع للمفّوض بتلقيها يتوىل وتمر املبايعة بواسطة بمرحلت� ففي أولها

طة إىل الذي وجهت له سواملصافحة دون تقبيل الرأس ويف مرحلة ثانية ينقلها الوا

 تلك البيعة.

سمعية برصية عرب شبكات  � املبارشة أيضا بوسائطالبيعة غويمكن أن تتم 

التواصل اإلجتماعي أو عرب رشائط فيديو يتم تصويرها من طرف مجموعات 

 .إرهابية وترسل إىل التنظيم اإلرهابي أو الشخص املعني بها رأسا

توجه إىل مجاهدي الدولة اإلسالمية أنه  د.لطفي لقد ورد عىل لسان اإلرهابي 

كرتوني ليتوىل مبايعة أبو بكر البغدادي أم� تنظيم الدولة عىل حسابه األل

العراق والشام عىل السمع والطاعة يف املكره واملنشط ويف العرس باإلسالمية 

 .1واليرس وعىل إثرة منا

إّن البيعة سواء كانت مبارشة أو غ� مبارشة ال يتم عرضها أو قبولها من طرف 

 سب بل يمكن أن تتم ضمن مستويات متعّددة. األم� أو باني التنظيم اإلرهابي فح

 مستويات البيعة .2

يتضح جليا من خالل اإلطالع عىل امللفات القضائية أن هناك عدة مستويات يف 

البناء الهرمي للتنظيمات اإلرهابية يتم فيها إعمال قاعدة البيعة كأساس للعالقات 

 ات:التنظيمية، فقد تّم مالحظة أّن البيعة تتم يف عّدة مستوي

 بيعة من أم� تنظيم وطني ألم� تنظيم إقليمي أو دويل .أ

إن إرتباط تنظيمات إرهابية وطنية بتنظيمات إقليمية أو دولية يتم أيضا عن طريق 

 آلية البيعة قبوال وإيجابا. فاملعلوم أن أم� تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي

قد قام بمبايعة تنظيم القاعدة  دأبو مصعب عبد الودو عبد املالك دروكدال املكنى 

 .الدن بن وقد تّم قبولها من طرف هذا األخ� يف قائم حياة

من خالل امللفات القضائية أن أم� تنظيم أنصار الرشيعة  فقد ثبت أما يف تونس

أبو عياض قد قام بمبايعة ام� القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي عبد املالك درودكال 

                                                           
إعترافات وردت بملف اإلنضمام إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة عبر المبایعة بإستعمال األنترنت، موضوع  -1

 .05/11/2015بجلسة  350/34قرار دائرة اإلتھام عدد 
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 رياض الورتانيالودود فقد ورد بترصيحات اإلرهابي  املكنى أبو مصعب عبد

أفيدكم يف نفس بملف الشهيد محمد الرباهمي ما ييل: " 2013أوت  05بتاريخ 

السياق أنه يف إحدى املناسبات وأثناء مجالستي لإلرهابي عادل السعيدي 

املكنى أبو أحمد أعلمني من كون أبو عياض قد بايع تنظيم القاعدة يف بالد 

ب اإلسالمي فإستفرست املدعو لطفي الزين عن املوضوع فأّكد يل املغر 

 .1"ذلك

(من مجموعة ميالنو  عادل حمديويف نفس السياق ورد عىل لسان اإلرهابي 

صحبة سامي الصيد ورياض الجاليص ومهدي كمون وطارق الرشايبي) أثناء 

إتصل وبعد أحداث السفارة األمريكية إستنطاقه بملف سالح مدن� ما ييل: "

بي أبو عياض لإللتحاق به بجهة رواد وهناك طلب منه مرافقته إىل جهة 

الكاف حيث إتصل باملدعو لطفي أصيل الجبل األحمر دون إيضاحات أخرى 

مهنته خضار بسوق الجبل األحمر والذي مكنه من دراجته النارية وبالفعل 

ة رواد عىل ويف صباح اليوم املوايل حوايل الساعة السابعة صباحا تحول لجه

متن الدراجة وغادر رفقة أبو عياض بإتجاه مدينة الكاف أين وصال حوايل 

ورافقهما كل من عز الدين عبد الالوي ومحمد العوادي   10:30الساعة

ون نوع فيات بنتو وتوجهوا لوعادل السعيدي عىل متن سيارة حمراء ال

مدينة القرصين  منزل املدعو جمال املاجري ثم تحولوا جميعا إىل مبارشة إىل

أين تقابلوا مع شخص� هناك كانا بإنتظارهم وتوجهوا مبارشة إىل جبل 

الشعانبي وبوصولهم هناك إلتقوا مع مجموعة تتكون من حوايل عرشون 

(وهو الرجل شخص جلهم جزائري الجنسية أين تعرف عىل املكنى أبو داوود 

والذي تجاذب   أبو رحلة)الثاني يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي موىس

 .2الحديث مع أبو عياض عىل إنفراد"

وتجدر اإلشارة إىل أن البيعة تنعقد بإسم التنظيم وكامل أعضائه وإن كانت لفائدة 

 تنظيم آخر، فهي ليست بيعة فردية أو شخصية بل بيعة تنظيم لتنظيم. 

 البيعة لألم� الوطني .ب

                                                           
 .2013أوت  05إستنطاق اإلرھابي ریاض الورتاني المكنى جعفر في ملف الشھید محمد البراھمي بتاریخ  -1
 .09/12/2013دت على لسان عادل حمدي إثر إستنطاقھ بملف سالح مدنین بتاریخ إعترافات ور -2
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مبارشة تتم بإسم أم� التنظيم أو الباني يمكن إعتبار أن هناك بيعة مبارشة أو غ� 

تنظيم أو املؤسس، وهذه البيعة هي البيعة األساسية التي يتم بموجبها اإلنتماء إىل ال

أعضاء التنظيم أيّا كانت مستويات إنتمائهم أو اإلرهابي. ويفرتض يف جميع 

 ال إنتماء بدونها.  ، إذأدوارهم أو خطتهم أن يؤدوها

توجه  2012بتاريخ شهر أكتوبر أنه  الدين العرفاوي سيفورد يف إستنطاق 

يوم تلقى خاللها  21إىل مدينة درنة حيث إلتحق بدورة تدريبية بليبيا دامت 

تدريبات بدنية وعسكرية حول تفكيك وتركيب وإستعمال األسلحة نوع 

كالشينيكوف والبيكا كما شارك يف تمرين نظري إلستعمال السالح نوع 

RBJ هذه التدريبات املظنون فيه عز الدين عبد الالوي املكنى  وقد أرشف عىل

أبو املعز الذي طلب منه إثر نهاية التدريب مبايعة املظنون فيه سيف هللا بن 

حس� املكنى أبي عياض عن طريقه. فقام بمصافحته وترديد فحوى نص 

املبايعة حرفيا "أبايعك عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره ويف العرس 

اليرس وعىل إثرة من نفيس". مؤكدا أن إبن عمه املظنون فيه حمزة و 

العرفاوي قد سبق له أن أدى البيعة إىل زعيم التنظيم سيف هللا بن حس� يف 

شخص املظنون عز الدين عبد الالوي ح� قام بمصافحته وترديد فحوى 

 نص املبايعة حرفيا "أبايعك عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره ويف

 .1العرس واليرس وعىل إثرة من نفيس"

 البيعة ألم� خليّة أو مجموعة .ج

منفصلة و دية صغ�ة و تعمل أغلب التنظيمات اإلرهابية عىل أساس تكوين خاليا عنق

، وتتخذ من بينها أم�ا ةأو خمس ةثالث حيانبعضها عن بعض، ال يتعدى يف بعض ال

ا من طرف أعضاء خليته أو ا ويتخذ قراراتها وتؤدى له البيعة رأسهيدير شؤون

 مجموعته. 

قام  (أم� الخلية)ع .اإلرهابي سهيلأن  ر.توفيقفلقد ورد عىل لسان اإلرهابي 

أن مضيفا بتكليفه بمهمة التنفيذ والتصفية بعد تحديد األهداف ورصدها، 

كنيته أبو حذيفة وهو ينشط يف خلية جئتكم بالذبح وقد بايع أم�ها سهيل 

                                                           
إعترافات وردت في إستنطاقات سیف الدین العرفاوي، بملف الشھید شكري بلعید، موضوع قرار دائرة  -1

 .04/06/2014الصادر بجلسة  92487/9اإلتھام عدد 
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والطاعة بجامع السالم بجهة دار فضال سكرة عيساوي عىل السمع 

"أبايعك عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره والعرس واليرس وعىل إثرة 

من أمرنا وأالّ أنزاع األمر أهله إال أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من هللا 

 .1برهان"

 مهّمة ألم� وقتيعند القيام ببيعة ال .د

أم� التنظيم تعي� أم� مهّمة وأعضاء  يمكن يف حاالت معيّنة وبتكليف من

. وتنتهي ممساعدين له يلتزمون بتنفيذ تعليماته وطاعته واإلستجابة ملا يطلبه منه

ليف سامي الصيد من طرف أبو كهذه البيعة بإنتهاء التكليف أو املهمة. من ذلك ت

 إلرشاف عىل قافلة خ�ية متجهة للشمال الغربي. لعياض 

ية أداء البيعة من طرف املستقطب� حديثا وقبولها من املعلوم أن عملمن و 

التنظيمات والشخصيات اإلرهابية تكون عادة مصحوبة بعمليات إختيار أو إسناد 

 كنية إىل الشخص الذي بموجب هذه العملية يصبح جزءا من التنظيم اإلرهابي.

II. الكنية أو اإلسم الحربي 

 ،وخطورته يدفعها، إيغاال يف الرسيةإن إدراك التنظيمات اإلرهابية لطبيعة نشاطها 

لية إىل إخفاء أسماء منتسبيها وكل البيانات الشخصية التي من شأنها تسهيل عم

سواء  أو أكثر  ولذلك إختارت أن تسند إليهم كنية الكشف عن هوياتهم األصلية،

بتعويض إسم بآخر مثل إسناد كنية جعفر إىل اإلرهابي رياض الورتاني وكنية 

أو  اإلرهابي سامي الصيد وعبد الرحمان إىل اإلرهابي عادل السعيديصابر إىل 

إىل مرجعيات تاريخية مثل إسناد كنية أبو قتادة إىل اإلرهابي حسام الدين باإلشارة 

أم و  وأبو أحمد واألمومة مثل أبو مريم وأبو براءةة يف عالقة باألبوّ  أخ�او  الفريخة

  .وأم املسيح خديجة أم حارثة

 لنا من خالل اإلطالع عىل التنظيمات اإلرهابية يف تونس أّن اإلرهابي� قد وقد تبّ� 

تنظيم أنصار الرشيعة يف إشارة واضحة إىل  تأسيسالكنية منذ  ستعمالعمدوا إىل إ

 إتجاه النية منذ البداية إىل إعداد العدة للمرور إىل املواجهة.

                                                           
 دار فضال سكرة، مرجع سبق ذكره. إعترافات وردت على لسان اإلرھابي توفیق.ر، في ملف -1
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 بحسب املكان واملهمات إلرهابي أن يختار لنفسه كنيات متعّددة تتغّ� لويمكن 

 املسندة إليه كلما إقتضت الحاجة. 

ثبت أن الكنية هي رشط رئييس لإلنضمام للتنظيمات ت ةول املصاحباإن الجد

 اإلرهابية:

  :1ليبيا صرباتةمعسكر كتيبة املتبعايون عىل املوت بالجدول األول 

 الكنية الهوية الكاملة العدد الرتبي

 أو الدكتور بو زكرياأ أحمد الروييس 1

 حمزة وناس الفقيه 2

 سامي بوبكر الحكيمأ 3

 خالد أيمن الزوايل 4

 عبد هللا الصحبي نرصي 5

 فريد مروان العيادي 6

 إسماعيل إسماعيل الفاريس 7

 أم� عصام الحنايش 8

 القديم رابح العبيدي 9

 أحمد أنور الدريدي 10

 وليد خالد السعيداني 11

 ن�م أيمن الجباري 12

 زياد حسان النارصي 13

 فيصل مقداد الحك�ي 14

 ماهر نادر الغانمي 15

 عمر خليل الحواتي 16

 بسام محمد اليفرني 17

 غيث فتحي املرزوقي 18

 عمر زياد املنصوري 19

 الذيب عمر الهرابي 20

 غريب أيوب الهرابي 21

                                                           
بجلسة  50/34ملف قضیة معسكر صبراتة كتیبة المتبایعون على الموت، موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد  -1

31/12/2015. 
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 عبد الرحمان خالد فرج 22

 لطباخعبد الرزاق ا رؤوف القبطني 23

 فؤاد وائل السربي 24

 فتحي العنقور بش� العويني 25

 حميدة محمد الحبيب عمار 26

 أسامة شادي الدرويش 27

 خليل رفقي يعقوبي 28

 أنس شكري الجميعي 29

 مؤمن مهران الحك�ي 30

 عم الهادي الهادي عيىس (ليبي الجنسية) 31

 عماد ملجد املنصوري 32

 أبو املرابط إسكندر الشيحاوي 33

 يرسي زياد العبداوي 34

 صابر نور الدين شوشان 35
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 1تونس القرصين الجدول الثاني: كتيبة عقبة بن نافع جبل سمامة 

 الكنية الهوية الكاملة العدد الرتبي

 أسامة حمدي الطرابليس 1

 أبو الخ�  محمد فتحي الحاجي 2

 نعمان حاتم البسدوري 3

 قتادةأبو  ناجي الحفصاوي 4

 معاوية (جزائري) أم� املنطقة 5

 عم املهدي أبو الهيثم أم� الكتيبة  6

 أبو الوليد محمد صالح الذيبي 7

 أبو سهيب حبيب الحاجي 8

 عبد اللطيف سفيان الخرضاوي 9

 سعد خليل املنصوري 10

 زيد سيف الدين الجمايل 11

 أبو أسد عز الدين العلوي 12

 ثنىامل هشام املنافقي 13

 عبد هللا أرشف الرداوي 14

 أبو سليمان محمد النارص املباركي 15

 لقمان أبو صخر خالد الشايب (جزائري) 16

 موىس مروان العويشاوي 17

 أبو يق� إيهاب اليوسفي 18
 

  

                                                           
 .28/01/2016بجلسة  264/34ملف معسكر التدریب بالزعفوریة موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد  -1
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  :ايعت التي بعن كتيبة عقبة بن نافع و  املنشقة جموعةاملالجدول الثالث

 1بتونس ها للتمركز بجبل السلومتنظيم الدولة اإلسالمية وتحول

 الكنية الهوية الكاملة العدد الرتبي

 زيد سيف الدين الجمايل  1

 الوليد محمد صالح الذيبي  2

 أبو سهيل  حبيب الحاجي 3

 عبد اللطيف سفيان الخرضاوي 4

 أبو الخ� محمد فتحي الحاجي 5

 املثنى هشام املنافقي 6

 عبد هللا أرشف الرداوي 7

 أبو أسد ز الدين العلوي ع 8

 أبو سليمان محمد النارص املباركي 9

 أبو براءة د الغرسيلامر  10

 سياف نرص الدين املنصوري 11

 أبو يوسف جهاد املباركي 12

 رسيا عالء الدين املباركي 13

 أبو اليمان إيهاب الغربي 14

 أبو البص� شوقي الفقراوي 15

 خالد بالل البسدوري 16

 جعفر يد البسدوريول 17

 أبو الفجر خالد الذيبي 18
 

وباإلضافة إىل البيعة والكنية يمكن إعتبار أّن التدرب عىل األسلحة النارية 

واملتفجرات واإلنضمام إىل املعسكرات يدخل ضمن املؤرشات الخارجية التي تثبت 

 اإلنتماء إىل التنظيمات اإلرهابية.

 

 

                                                           
 مرجع سبق ذكرهملف معكسر التدریب بالزعفوریة،  -1
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III. املعسكرات اإلنضمام إىلو  التدرب 

مّر مسار اإلنتماء إىل التنظيمات اإلرهابية داخل تونس بمرحلت�: التدرب يف 

بإنشاء  إلعالن حالة الرباط املعسكرات خارج تونس يف مرحلة أوىل والعودة

 معسكرات داخل البالد.

إن تتبع مسار تشكل الحركة اإلرهابية يف تونس يف تنظيمات خاصة بها مبارشة 

إىل معسكرات التدريب اإلرهابية الليبية التي كانت األسبق  بعد الثورة مّر عرب اللجوء

من حيث الزمن يف السيطرة عىل مدن من بينها درنة. وقد إستطاعت بعض العنارص 

اإلرهابية التونسية التي سارعت إىل املشاركة يف املعارك داخل ليبيا إنشاء عالقة 

ض اإلرتباط ب� خاصة ومتميزة مع التنظيمات اإلرهابية الليبية سهلت مخا

يف ملف إرهابيي البلدين. إذ ثبت من مراسالت أحمد الروييس التي تم العثور عليها 

، قبل أن يشار إىل جانب 2011سالح مدن� أنه إنتقل إىل ليبيا بداية من مارس 

 يفإنخراط  ةاإلرهابي� يف املعارك التي دارت يف بني الوليد ويتحصل عىل شهاد

قا سيلعب اإلرهابي أحمد الروييس صحبة اإلرهابي� رضا مجلسها العسكري. والح

املكنى زوبا أدوارا رئيسية يف فتح  بالناجم املكنى السبتاوي وعادل السعيدي

معسكرات اإلرهابي� الليبي� إلستقبال الوافدين التونسي�، بل واإلرشاف عىل 

ليهم تنفيذها تدريبهم عىل مختلف أنواع األسلحة وإعدادهم للمهمات التي يتع� ع

  داخل أرض تونس ضمن املرشوع اإلرهابي التونيس.

 عسكرات خارج تونسامل إىل واإلنضمام التدرب .1

واإلنضمام إىل  لتدربل الثورةالتنظيمات اإلرهابية يف تونس مبارشة إثر  إنتقلت

ثبت من امللفات القضائية أن أحمد الروييس وعادل  إذ. البالدخارج  املعسكرات

ونسجت  ،ا من ضمن املجموعة األوىل التي إلتحقت بالفضاء الليبيالسعيدي كان

عالقات مع تنظيمات إرهابية سمحت لها بإستغالل معسكر درنة لتدريب 

 .ه للتدرباإلرهابي� التونسي� وتتالت املجموعات التي إلتحقت ب
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 ابي يف الخارج: االنضمام ايل التنظيم االره11الرسم البياني 

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم                                              

وتجدر اإلشارة إىل أن أغلب املعسكرات التي تم إستعمالها من طرف اإلرهابي� 

إرهابيا تونسيا تليها  63التونسي� كانت موجودة بالرتاب الليبي إذ إستقبلت 

إجابة بنعم. علما وأن التدرب واإلنضمام إىل  116من مجموع  ابيإرها 20سوريا بـ

يف ليبيا ليتضاعف  2011املعسكرات بالخارج قد إنطلق بشكل محدود يف سنة 

 مع وجود عنارص قيادية من تنظيم أنصار الرشيعة. 2012خالل سنة 

واملعلوم أن إستقبال املعسكرات اإلرهابية الليبية للوافدين التونسي� والتي إنطلقت 

عىل إثر مبايعة مجموعات إرهابية لسيف هللا بن حس�،  2011منذ شهر أوت 

، وإن كانت طبيعة 2016تواصلت منذ ذلك التاريخ ولم تتوقف إىل حدود سنة 

غ�ت، إذ تّم إعداد جزء منهم وتكوينهم وكولة لإلرهابي� التونسي� قد تاملهمات امل

 لإللتحاق باملعارك يف سوريا.
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 التدرب عىل االسلحة يف معسكر: بلد 10جدول 

   العدد النسبة

 ليبيا 63 69,23

 سوريا 20 21,98

 العراق 3 3,29

 أفغانستان  2 2,19

 الجزائر 1 1,09

 مايل 1 1,09

 ياترك 1 1,09

 مجموع اإلجابات املتحصل عليها  91 9,1

 ال يوجد إجابة 909 90,9

 املجموع  1000 100

 

السابق يثبت اإلرتباطات التنظيمية للحركة اإلرهابية إّن اإلطالع عىل الجدول 

التونسية إقليميا ودوليا، إذ إحتلت ليبيا املرتبة األوىل كوجهة لإلرهابي� التونسي� 

مل الجغرايف وقربها من الرتاب التونيس من جهة وبوصفها دار بالنظر إىل العا

الضيافة (باملفهوم اإلرهابي للمصطلح)، يتم فيها إعادة بناء الشخصية اإلرهابية 

وتدريبها وإعدادها للعمليات النوعية داخل تونس من جهة ثانية. كما تعترب حالة 

ميع املقاتل� وإرسالهم الفوىض التي صاحبت املعارك يف ليبيا وضعية مناسبة لتج

بشكل منظم ومكثف إىل املحرقة السورية. ولذلك كان من الطبيعي أن تحتل سوريا 

املكانة الثانية يف الجدول السابق بوصفها إحدى أهم مناطق الرصاع يف املنطقة، 

خاصة إذا ما علمنا أن الحركة اإلرهابية التونسية قد إستعملت سيطرتها عىل املنابر 

د والجوامع لبّث الخطاب التحرييض والدعوى باإللتحاق باملعارك يف يف املساج

سوريا. أما العراق التي إحتلت املرتبة الثالثة يف هذا الجدول فلها إرتباط خاص 

بالحركة اإلرهابية التونسية منذ إلتحاق مجموعات إرهابية باملعارك هناك إثر 

رهابي� الذين شاركوا يف تلك . علما وأن عديد اإل 2003اإلحتالل األمريكي يف سنة 

 2006و 2005و 2004املعارك والذين إنضموا للمجموعات اإلرهابية خالل سنوات 

شاركوا يف إعادة إحياء التنظيمات اإلرهابية داخل تونس ومن بينهم اإلرهابي كريم 

 الكالعي واإلرهابي صابر املرشقي وكذلك أبو بكر الحكيم. 
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هابية يف امللفات القضائية إىل اإلرتباط التاريخي ب� يعود ذكر أفغانستان كوجهة إر 

شخصيات إرهابية مؤسسة وفاعلة يف املشهد اإلرهابي بعد الثورة واألدوار التي 

يف مقاومة غزو اإلتحاد السوفياتي هناك. إذ  2000لعبوها يف أفغانستان يف سنوات 

إلرهابي سيف هللا بن والتي قام بتأسيسها ا املعلوم أن الجماعة التونسية املقاتلة

حس� املكنى أبو عياض صحبة عمر السليطي كانت تنظم عملية تجنيد املتطوع� 

. فذكر أفغانستان كوجهة إرهابية يف 1لتلقي التدريبات يف معسكرات تنظيم القاعدة

امللفات القضائية تم يف إطار رسد تاريخ الشخصيات اإلرهابية دون أن يكون تعب�ا 

 انستان بعد الثورة .عن إتجاههم ألفغ

تم إعتبارها كوجهة إرهابية للتدرب يف معسكرات قد كما تم مالحظة أن مايل 

جماعة امللثمون التي يرشف عىل إدارتها أم�ها اإلرهابي مختار باملختار املكنى 

األعور. وهو ما تم كشفه خاصة من خالل ترصيحات اإلرهابي جمال املاجري 

 لتونسي� هناك.تل� ااوجود مجموعة من املق

وتحظى تركيا بأهمية خاصة بصفتها وجهة إرهابية يف مسار إلتحاق اإلرهابي� 

لذلك إذ تعد البوابة الرئيسية جغرافيا وسياسيا  ،التونسي� بالساحة السورية

بارشة الساحة الرتكية يف بعض الحاالت مل، ومع ذلك فإنه تم إستغالل املرشوع

 التدريبات العسكرية.

  

                                                           
 .2016من القائمة الموحدة لجزاءات مجلس األمن التابعة لألمم المتحدة لسنة  37ورد ذكره في الصفحة  -1
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 سنة وبلد التدرب عىل االسلحة يف معسكر * : 12البياني الرسم 

 

 النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم *

إن ما سبقت إليه من ملحوظات تجد سندا لها يف هذا الرسم البياني الذي تم 

إثبات أن اإلعتماد فيه عىل متغّ� بلد التدرب عىل أساس متغ� سنة التدرب، وتم فيه 

) يف ح� إحتلت ليبيا املكانة 1997أفغانستان تعد من أول الوجهات اإلرهابية (

الرئيسية األوىل لقربها الجغرايف من الحدود التونسية، تليها سوريا بإعترباها إحدى 

 بؤر التوتر التي تستقطب اإلرهابي� حاليا من كافة أنحاء العالم.

كلف باإلرشاف عىل الجناح العسكري امل يمحمد العواد ورد عىل لسان اإلرهابي 

بملف الشهيد  2013سبتمرب  12بتاريخ  لتنظيم أنصار الرشيعة عند إستنطاقه

 املكنى أبو عياض مع �إلتقى سيف هللا بن حس" ما ييل: محمد الرباهمي

وتدارسا فيما بينهما موضوع إقامة تنظيم يلم شمل  1الخطيب اإلدرييس

لفي إال أن املذكور األخ� عارض الفكرة وإعترب عزل املنتم� إىل التيار الس

يف ح�  .املنتم� إىل التيار السلفي يف حزب أو جماعة ال يخدم مصلحة التيار

أرص املدعو سيف هللا بن حس� املكنى أبو عياض عىل فكرته وقام عىل إثر 

عودته من اإلجتماع بعقد ملتقى بجهة سكرة به دعوة مفتوحة إىل الشباب 

لك اللقاء الذي ذوتمخض عىل  .السلفي بصفة عامةالتيار نتمي إىل امل

                                                           
 .2011 المرّجح أن ھذا اللقاء قد تّم بمنزل آدم بوقدیدة بسوسة خالل شھر أفریل -1
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التيار السلفي تأسيس تنظيم يجمع شباب  (أي محمد العوادي)حرضته 

وتم إختيار هذه التسمية بدال عن تسمية  .تحت إسم أنصار الرشيعة بتونس

عدة التي لها وقع يسء عىل اقالقاعدة يف تونس تفاديا لكلمة التنظيم 

ك�. ويهدف هذا التنظيم إىل إقامة دولة إسالمية بتونس وتحكيم املشار 

م التنظيم سيف هللا بن حس� املكنى أبو عياض بمساعدة رشع هللا. وتزعّ 

كل من حس� القندوز ورضا السبتاوي ومهدي كمون وشخص� آخرين 

بوا بالدائرة املضيقة لتنظيم قّ يدعيان نزار وأنيس أصييل جهة أريانة الذين لُ 

نصار الرشيعة. وتم تكليف املدعو عفيف العموري بالجناح اإلعالمي أ

وهشام السعدي بالجناح الدعوي وأحمد العكرمي بالجناح اإلجتماعي. 

وكانت جّل اللقاءات التأسيسية بالتنظيم تعقد بمنزل املكنى أبو عياض 

بحمام األنف. وقد تم تكريس جل العمل بتلك الفرتة للقيام باألعمال 

ة والخ�ية وعقد امللتقيات والدروس الدينية وإنجاز الخيمات الدعوي

الدعوية بمدن مختلفة من البالد التونسية. وتّم الرتكيز حينها عىل األحياء 

نظيم منه كل من رضا الشعبية والفئة الشبابية يف ح� كان شق من الت

شاء عىل إن حُّ لِ بكر الحكيم وأحمد الروييس وعادل السعيدي يُ السبتاوي وبو 

وتحسبا ألي  ،ي خطر داهمأل جناح عسكري للتنظيم من باب إعداد العدة 

عمل عسكري يعتزم التنظيم القيام به. وحينها قّرر سيف هللا بن حس� 

إنشاء الجناح العسكري لتنظيم أنصار الرشيعة بتونس والذي تزعمه رضا 

الكتائب السبتاوي كما ُكّلف أحمد الروييس املكنى أبو زكريا بالتنسيق مع 

الليبية اإلسالمية بدرنة وإبن الوليد والذي سبق له وإن قام بالقتال إىل 

جانبهم يف الحرب ضّد النظام الليبي السابق قصد قبول شباب تابع� 

(أي وقد شاركت  .لتنظيم أنصار الرشيعة بمعسكرات درنة وتدريبهم هناك

حكيم ولطفي رفقة كل من بوبكر اليف أول دورة تدريبية محمد العوادي) 

الزين وعز الدين عبد الالوي ورضا السبتاوي وإبراهيم أصيل والية سوسة 

وأرشف عىل هاته التدريبات كل من  .والشاذيل العدواني وكمال القضقايض

املكنى أبو زكريا وعادل السعيدي املكنى زوبا. أحمد الروييس املدعوان 

ا تدريبات عسكرية وتلقينا خالل تلك الدورة التي دامت مّدة عرشين يوم

حول كيفية تفكيك وتركيب وإستعمال الرماية باألسلحة نوع كالشنيكوف 

وعىل نفقتنا  ىعسكر فراد املوالبيكا واملسدس. علما وأننا سافرنا إىل 
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الخاصة وتلقينا تعليمات من الشيخ أبو عياض الذي سبق أن قمنا بمبايعته 

سمع والطاعة يف املنشط عىل الوالء والطاعة بنّص فحواه "أبايعك عىل ال

واملكره ويف العرس واليرس وعىل إثرة منّي"، بأن نعود إىل أرض الوطن بعد 

علما وأن هاته  .إنتهاء التدريبات وذلك قصد العمل يف الجناح العسكري

وشارك فيها مجموعة من الشباب  ،الدورات تكررت يف مناسبات الحقة

وفر فيهم رشوط معينة لإللتحاق والذين تت ،املنتمي للتيار السلفي الجهادي

بهاته املعسكرات أهمها قبوله مبايعة التنظيم يف شخص سيف هللا بن 

 .1حس� وتزكيتهم من قبل أحد قيادي التنظيم"

عند إستنطاقه يف ملف سالح مدن� من  عز الدين عبد الالويكما ّرصح اإلرهابي 

حديدا إىل منطقة تحّول إىل القطر الليبي وت 2012وخالل شهر ماي كونه: "

درنة أين قىض هناك مدة ثالثة أشهر يف معسكرات التدريب. وبمعسكر درنة 

 تدرب عىل إستعمال سالح الكالشنيكوف وقد أرشف عىل عمليات التدريب

وقد تدرب معه كمال القضقايض  .املدعو أحمد الروييس املعروف بأبو زكريا

 .2وبوبكر الحيكم ولطفي الزين"

بما  2011أّن أبو عياض أعلمهم خالل شهر أوت  عادل حمديي وقد ّرصح اإلرهاب

عن نيته يف فتح معسكر تدريب بمدينة درنة وأعلمهم أبو عياض "ييل: 

الليبية وإكتساب الخربة ثم العودة إىل تونس ملبارشة العمل املسلح وإقامة 

دولة إسالمية وتطبيق رشع هللا. وكّلف أبو عياض محمد العوادي وعادل 

ي بالتحول إىل القطر الليبي ومقابلة أحمد الروييس املكنى بأبو السعيد 

زكريا لتحديد موعد الدورات التدريبية. وبعد أيام عاد محمد العوادي 

وإلتقينا بمنزل أبو عياض وتم اإلختيار عىل توجيه الدفعة األوىل للتدريب 

كيم ) وكل من الشاذيل العدواني وبوبكر الحأي عادل حمدياملتكونة منّي (

وعز الدين عبد الالوي وكمال القضقايض ومحمد النارص الدريدي ومحمد 

العيوني وقد تحولوا جميعا إىل املعسكر الذي يوجد بأطراف مدينة درنة أين 

                                                           
لقضیة األصلیة للشھید في ا 2013سبتمبر  12محضر إستنطاق محمد العوادي المكنى الطویل بتاریخ  -1

 محمد البراھمي.
بتاریخ  3/  25963وردت تلك اإلعترافات في ملف سالح مدنین ضمن قرار ختم البحث، قضیة عدد  -2

30/12/2013. 
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وجدوا عادل السعيدي ومجموعة من األشخاص ليبّي الجنسية حيث دامت 

دريبات الدورة التكوينية مدة عرشين يوما أين تلقوا تدريبات رياضية وت

وكان يرشف عىل املعسكر أحد  .عىل األسلحة من مسدسات وكالشنيكوف

الليبي� الذي يكنى بعمر. وبعد إنتهاء الدورة عادوا إىل تونس. وبعد مّدة 

إلتحق بالدورة التدريبية بمعسكر درنة كل من حمادي وأسامة وحمزة 

  ومحمد العكاري وحس� الخليفي وعبد الوهاب وحّسان".

إقباال متزايدا من طرف اإلرهابي� التونسي� عىل  الثورةت سنوات ما بعد ولقد شهد

املعسكرات بالخارج وخاصة منها تلك التي تم إنشاؤها يف ليبيا وسوريا ومايل مثلما 

 يبينه الرسم البياني التايل:

وقد عمد اإلرهابيون يف حاالت عديدة إىل إخفاء إنضمامهم إىل املعسكرات والتدرب 

األساليب املعتمدة يف تكوين الح خوفا من التتبعات، وكأسلوب من عىل الس

 اإلرهابي� عند مواجهة التحقيق.

ولم تقترص التدريبات يف املعسكرات خارج البالد عىل ليبيا بل وجدنا من تدرب يف 

أثناء  جمال املاجريترصيحات عىل لسان اإلرهابي مايل من ذلك ما ورد من 

أنه ما ييل: "بامللف املعروف بملف جندوبة  28/12/2012إستنطاقه بتاريخ 

د كتيبة يتحول إىل معسكر للتدريب تابع لبالد املغرب اإلسالمي بمايل وبالتحد

امللثمون والتي يرشف عليها اإلرهابي الجزائري مختار باملختار عرب الجزائر 

يوم عىل  20ست حيث تدرب هناك نظريا وتطبيقيا ملدة اثم الخليل ثم تمنر 

عمال األسلحة بأنواعها كالشنيكوف، بيكا، مسدس، آربيجي إست

ووجد هناك تونسيون عىل غرار املدعو سم� ال يعرف بقية  .واملتفجرات

هويته ومحمد ال يعرف بقية هويته وجهاد أصيل الكاف. وقد تجاذب 

أطراف الحديث مع املجموعة املتواجدة هناك وعلم منها أن كتيبة طارق بن 

 الجزائري راء مايل وليبيا والتي يرشف عليها اإلرهابيحبص زياد التي تنشط

كلم من جهة قبيل  90وتوغلت حوايل املدعو أبو زيد قد دخلت الرتاب التونيس 

سيارة رباعية الدفع مدججة باألسلحة واألفراد وقامت  15بإستعمال حوايل 

بمواجهات مع السلط األمنية والعسكرية التونسية وأصابت طائرة نوع 
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لوكبرت وإستمرت املواجهات من الصباح إىل غاية حلول الليل ثم إنسحبوا هي

 دون أن تقع إصابة أي فرد من املجموعة املذكورة".

 : بلد التدرب عىل االسلحة يف معسكر13الرسم البياني 

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم

أن هناك إستقرار من حيث ترتيب الوجهة التي  يتضح من الرسم البياني السابق

يفضل اإلرهابيون التونسيون اإللتحاق بها، إذ واصل ليبيا إتحالل املرتبة األوىل، 

تليها سوريا بإعتبار أن املسارين الليبي والسوري متالزم� يف رحلة اإلرهابي� 

رة لتدريب التونسي�. رضورة أنه تم إستغالل الفضاء الليبي مبارشة  إثر الثو 

التونسي� سواء ملهمات قتالية داخل تونس أو داخل سوريا، عىل أساس 

اإلستعدادات األولية والذهنية الخاصة بكّل إرهابي. ففي ح� يفضل بعض 

اإلرهابي� التونسي� القتال خارج تونس وخاصة عىل األرايض السورية يختار 

ذ عمليات إنتحارية أو لإللتحاق بعضهم اآلخر العودة إىل الرتاب التونيس إما لتنفي

باملجموعات املرابطة بالجبال وكذلك ويف بعض الحاالت الدخول يف سبات ضمن 

 الخاليا النائمة إىل ح� الحاجة إليها الحقا.
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 كرات داخل تونسسعالتدرب واإلنضمام إىل امل .2

التنظيمات اإلرهابية بتدريب اإلرهابي� باملعسكرات خارج تونس بل  لم تكتف

وقد كانت هذه املهمة من ضمن أدق وأكثر  حداث معسكرات داخل البالد.إل سعت 

املهمات رسيّة إذ تم فيها اإلستئناس بالخربات امليدانية للكفاءات اإلرهابية الجزائرية 

ومن بينهم موىس أبو رحلة املكنى أبو داوود الرجل الثاني يف تنظيم القاعدة يف بالد 

 ايب املكنى بلقمان أبو صخر ويحي وغ�هم.املغرب اإلسالمي وخالد الش

سكرات األوىل بجبال الشمال الغربي وتثبت امللفات القضائية أن عملية إنشاء املع

كانت بالتزامن مع إستباحة اإلرهابي� الجزائري� للرتاب التونيس ودخولهم إىل 

واترت القرصين والكاف وجندوبة وإلتقائهم مع القيادات اإلرهابية التونيس. إذ ت

الترصيحات الذي تفيد تنقل سيف هللا بن حس� املكنى أبو عياض إىل جبال 

الشمال الغربي مصحوبا بالدئرة الضيقة باإلرهابي� املحيط� به لإللتقاء 

بالقيادات اإلرهابية الجزائرية والتشاور معها بشأن إنشاء املعسكرات وإنضمام 

 اإلرهابي� التونسي� إليها. 

حاجة إىل الخربات اإلرهابية الجزائرية من خالل املراسلة التي ثبت كما تأكدت ال

توجيهها من طرف كتيبة عقبة بن نافع إىل أم� القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 

تعلن فيها والءها له وتبادره بالبيعة طالبة منه مّدها بالعتاد والسالح والرجال 

 وان".دعما ملرشوع "إحياء سنة الجهاد عىل أرض الق� 

وأثناء  أنه ويف إحدى املرات: "جمال املاجريقد ورد بترصيحات اإلرهابي لو 

إجتماع قيادات أنصار الرشيعة وقع التطرق إىل رضورة تركيز مجموعت� 

نانة من والية ر تابعة للتنظيم بكل من جهة بوشبكة من والية القرصين وف

يم القاعدة ببالد جندوبة لقربهما من الجماعات املتواجدة والتابعة لتنظ

ة عملية دعمهما لوجيستيا وعسكريا املغرب اإلسالمي بالجزائر لسهول

وعليه توىل صحبة املدعوان مكرم املولهي ومراد الغرسيل (بحالة فرار) 

إنتداب بعض األفراد الذين أجروا تدريبات عسكرية بليبيا والتحول بهم إىل 

اف رش موعة تحت إجبل درناية من جهة بوشبكة أين وقع تركيز املج

اإلرهابي أبو صخر (محل تفتيش وأمكن التعرف عىل هويته وهو املدعو 

خالد بن حمادي الشايب يكنى لقمان أبو صخر جزائري الجنسية قاطن 
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دوار العديلية تبسة الجزائر)... كما أفد أنه تحول يف العديد من املرات صحبة 

ادي عىل متن سيارة هذا اإلرهابي مكرم املولهي ومراد الغرسيل ومحمد العو 

األخ� نوع ايسيزي ذات أربعة أبواب بيضاء اللون إىل جهة القرصين ثم إىل 

املعسكر املوجود بدرناية إليصال بعض الشبان من بينهم مراد الجاليص 

وراغب الحنايش ومحمد بن مختار الفرشييش شهر كالوتشا وبعض 

 .1املؤونة

ائج املتوصل إليها. رضورة أن تنظيم أنصار إن اإلعرتافات السابقة تثبت صّحة النت

الرشيعة قد سعى منذ البداية إىل تركيز مجموعات إرهابية يف الجبال املتاخمة يف 

الحدود الجزائرية معوال عىل دعم التنظيمات اإلرهابية هناك عند حصول مواجهات 

لرباط مع الجيش واألمن التونسي�. فخيار جبال الشمال الغربي كمكان للتمركز وا

لم يكن عشوائيا أو عفويا بل كان يف إطار تصور شامل للمعارك القادمة مع الدولة 

التونسية، وهو ما يثبت أن الحركات اإلرهابية التونسية بعد الثورة كانت يف حاجة 

لدعم التنظيمات اإلرهابية الجزائرية للخربات القتالية الطويلة التي راكمتها ملا يزيد 

 القتال مع الدولة الجزائرية.عن ثالثة عقود من 

"وقد نزل يف تلك األثناء كل من عاطف : ب.وائلوقد ورد يف إستنطاق اإلرهابي 

لجلب بعض الحنايش ومحمد الفرشييش والجزائري سيف إىل مدينة جندوبة 

املؤونة ثم إثر ذلك توجهوا جميعهم إىل املعسكر بسوق الجمعة جندوبة أين 

املوايل توجهوا إىل جبل فريانة أين أقاموا معسكر  قضوا هناك الليلة ويف اليوم

هناك وكان كل من عاطف الحنايش ومحمد الفرشييش والجزائري سيف 

 . 2يتكفلون بجلب املؤونة"

سبقت اإلشارة إىل أن الرشط الجغرايف للمناطق التي يتم الرباط بها يفرتض قربها 

داخلها للتزود باملؤونة. فمع من بعض القرى واملدن حتى يتم اإلستعانة باإلرهابي� 

رضورة أن تكون املعسكرات يف مناطق عالية ونائية وصعبة اإلخرتاق، يفرتض 

أيضا أن ال تكون املسافات الفاصلة بينها وب� املدن بعيد عند الحاجة بالتزود 

 .باملؤونة منها

                                                           
 .28/12/2012تصریحات ورد ت بإستنطاق اإلرھابي جمال الماجري بملف جندوبة بتاریخ  -1
ملف إغتیال عوني حرس بمنطقة الصوالة بوالیة جندوبة تصریحات وردت بإستنطاق اإلرھابي وائل.ب ب -2

 .29/01/2015بتاریخ  92500من طرف إرھابیین یرتدون أزیاء األمن، موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد 
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أمام حاكم التحقيق بتاريخ  خ.صربيولقد ورد يف ترصيحات اإلرهابي 

التي كانت تتمركز  عنارصال"بإعتباره من ضمن ما ييل:  08/07/2015

بجبال جندوبة وبعد الكم� الذي تم نصبه للعنارص اإلرهابية بجهة ع� 

الدبة والتي كان املجيب من ضمنها والتي تتكون إضافة إىل املجيب إىل كل 

ح والجزائري خباب .و وعاطف.خ ووائل.ب وأسامة.ج وخ� الدين.من مراد

سعيدي ما كل من محمد الفرشييش ووائل الاملكنى أبو أحمد، أ والجزائري

وأبو سيف سيموح وإسماعيل املناعي فقد بقوا باملعرس هذا وبعد أن تم 

نصب كم� لهم والقضاء عىل كل من وائل الوسالتي والجزائري املكنى 

خباب فقد عمدوا إىل الفرار ليعدوا جميعهم للمعسكر يف صبيحة اليوم املوايل 

 إثر وصولهم قرار أم�هم العنرص اإلرهابي الجزائري املكنى أبو أحمد وعىل

مغادرة املعسكر وذلك خوفا من قيام وحدات الحرس والجيش الوطني 

بعملية تمشيط وقد عمد إىل زرع ثالثة ألغام رفقة العنرص اإلرهابي 

الجزائري سيف سيموح وقد إطلع جميع األشخاص املتواجدين باملعسكر 

زرع تلك األلغام ذلك أنه تم زرع لغم باملطبخ ولغم ثاني بمدخل  عىل مكان

املعسكر والثالث بالقرب من مصب الفضالت القريب من املعسكر حتى يقع 

تحديد تلك األماكن يف صورة العودة إىل املعسكر، مؤكدان جميع العنارص 

  .1اإلرهابية عاينت أماكن األلغام الثالثة بما فيهم وائل السعيدي"

تفادت املجوعات املجموعات اإلرهابية التونسية من طرق حماية املعسكرات التي إس

تم إعتمادها من طرف التنظيمات اإلرهابية الجزائرية حتى يتم حماية اإلرهابي� 

عند اإلنسحاب بعد حدوث هجومات فجئية من طرف قوات الجيش والحرس 

رات أو داخلها إلعاقة الوطني� وهو ما مكنهم من زرع ألغام سواء حول املعسك

 تقدم القوات املهاجمة.

كانت تسابق الزمن وتعرب األطوار  ويمكن القول أن الظاهرة اإلرهابية يف تونس

ويمكن حوصلة تلك املراحل كتنظيمات إرهابية مسار تشكلها واملراحل برسعة يف 

 فيما ييل: 

                                                           
، في ملف 08/07/2015إعترافات وردت بإستنطاق اإلرھابي صبري.خ أمام حاكم التحقیق بتاریخ  -1

 41ن معتمدیة فرنانة من والیة جندوبة، موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد المجموعة اإلرھابیة بعین الدبة م
 .07/01/2016بتاریخ 
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 مرحلة إحياء الصلة وتجديد الشبكات .أ

ل الخيمات الدعوية والقوافل الخ�ية والطبية والخطب تّم يف هذه املرحلة ومن خال

إعادة ربط الصلة ب� عنارص و  موامللتقيات والسيطرة عىل الجوامع وتنصيب أيمته

املعطيات الشخصية واإلجتماعية  بادلالتيار السلفي وتكوين شبكات تّم فيها ت

فهي مرحلة  رشيعي العام والعائدين من الخارج.حول املتمتع� حديثا بالعفو الت

يطغى عليها العمل الدعوي واإلجتماعي يف الظاهر وإعداد العّدة والتحض� للدخول 

 يف مواجهات وإقامة إمارة يف الّرس. 

ولقد إعتمدت الحركات اإلرهابية يف هذه املرحلة عىل املجموعات اإلرهابية الجاهزة 

طت بتنظيمات تلك التي إرتب والتي تمتلك خربات تنظيمية وقتالية، سواء منها

إرهابية خارج تونس كمجموعة ميالنو والجماعة التونسية املقاتلة واملنتم� لتنظيم 

 القاعدة واملسجون� املرسح� من سجن غوانتنامو.

وقد رّكزت تلك الحلقات اإلرهابية عىل إستقطاب املجموعات الشبابية محّولة 

 ظيمات.حماسها التلقائي والطبيعي إىل رصيد إحتياطي لتلك التن

 مرحلة التدرب بمعسكرات التنظيمات اإلرهابية بالخارج .ب

رسيعا ما قدمت الحركة اإلرهابية عنارصها املتميزة ورشحتهم إىل الرشوع بدون 

عىل حمل السالح والتفج� وتفخيخ السيارات  بالخارج كراتتوان يف التدرب باملعس

يف ربط الصلة خاصة وقد لعبت بعض العنارص أدوارا رئيسية  .وصناعة املتفجرات

مع القيادات اإلرهابية بمعسكر درنة واملجموعات اإلرهابية التونسية التي إلتحقت 

الدور الفعال لإلرهابي أحمد الروييس واملكنى بويمكن يف هذا مستوى التذك�  .به

وكذلك الدور  بليبيا أبو زكريا وتجربته التي خاضها يف الحرب مع كتيبة بن الوليد

ادل السعيدي املكنى زوبا ورضا بالناجم واملكنى خالد والسبتاوي الذي لعبه ع

والذي وصل يف إخرتاقه للتنظيمات اإلرهابية الليبية إىل حد حصوله عىل جواز سف� 

 أنه ليبي الجنسية. ليبي تضمن 
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 : سنة التدرب عىل االسلحة يف معسكر14الرسم البياني 

 

 إعتمادا عىل اإلجابات بنعمالنسبة  *

إن التأمل يف الرسم البياني يثبت أن مسارات التدرب عىل األسلحة يف معسكرات 

قد أخذت شكال تصاعديا واضحا خاصة خالل  2011التي إنطلقت خالل سنة 

.وهي السنوات التي تمثل ذروة التوجه إىل الخيار 2014و 2013و 2012سنوات 

إذ عرفت البالد يف تلك الفرتة أعنف األعمال اإلرهابية اإلرهابي العنيف داخل تونس. 

وأشدها قسوة ودموية. فهي الفرتة التي تم فيها إغتيال الشهيدين شكري بلعيد 

ومحمد الرباهمي، وتصنيف أنصار الرشيعة كتنظيم إرهابي وطنيا وعىل مستوى 

رقيبة القائمة املوحدة لجزاءات األمم املتحدة وكذلك أحداث بن عون ومنزل بو 

وسجنان وذبح الجنود يف الشعانبي إضافة إىل كشف مخابئ السالح الضخمة 

 وتورط أمني� يف الشبكات اإلرهابية.

ولقد تتالت املجموعات اإلرهابية التي إلتحقت بتلك املعسكرات بإرشاف وإختيار 

أبي عياض وتميزت بأنها ضمت العنارص القيادية سيف هللا بن حس� املكنى   من

 ة به رأسا.املحيط
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 تهريب السالح  .ج

مثل اإلرهابي حلمي الرطيبي  بدأت بقايا مجموعة سليمان 2011بداية من صيف 

والحلقات الضيقة املحيطة بالخطيب البخاري املعروف باإلدرييس مثل اإلرهابي 

 يف التفك� يف تهريب السالح. وقد كانت أول عملية تهريب للسالح الهاشمي املدني

إتخاذ قرار يف ذلك يف  ا حلمي الرطيبي والهاشمي املدني بعد أن تمبارشه كشفها تمّ 

(علما أن الهاشمي  منزل الشيخ الخطيب البخاري املعروف بالخطيب اإلدرييس

يف ملف واقعة شباو  فقد ورد عىل لسان الهاشمي املدني املدني هو زوجة ابنة أخيه)

ن طرف املدعو "تلقيت إتصال هاتفي م 2011أنه وخالل صيف  وادي الليل

عىل رقم هاتفه الجوال من طرف حلمي الرطيبي الذي أعلمني بأنه تحصل 

صديقه رياض الجوادي الذي كانت تربطه به عالقة صداقة هو أيضا وحيث 

طلب املعني مقابلته بمنزل الخطيب اإلدرييس وبمقابلته له اعلمه بقوله 

ي بكرهبتك حرفيا "راهو عندي برنامج باش ندخل السالح لتونس تعاون

وإال ال" حيث طرح عليه املعني ذلك األمر إستنادا عىل عالقة الثقة التي 

كانت تربطه به والتي تعود إىل أيام السجن فطلب منه مزيد من التوضيح 

بخصوص برنامجه وما يعتزم القيام به ل�د عليه بأنه يرغب يف جلب 

يف ليبيا زمن الثورة السالح من القطر الليبي إلعتبار أنه سبق له وأن تواجد 

بها وشارك يف العمليات القتالية هناك وبيعه يف تونس لبعض األخوة لغاية 

إستعماله يف الدفاع عن أنفسهم ومواجهة قوات األمن يف صورة التعرض 

لهم وبإستفساره عن هويات األخوة الذين سيتولون رشاء تلك األسلحة 

أصيل وقاطن والية سوسة أعلمه بأنه يعتزم بيعها للمدعو آدم بوقديدة (

ومتواجد حاليا بسجن املرناقية) غ� أنه لم يوافقه عىل برنامجه ذاك 

وإشرتط عليه أن تكون عملية جلب السالح إىل تونس من القطر الليبي 

تبقى جميع شحنات تحت ترصفه شخصيا ويتوىل بنفسه بيعها ألي أخ 

وحيد من يقرر من يرغب يف ذلك عىل أن تبقى جميعها لديه حتى يكون هو ال

إستعمالها وكيفية إستغاللها أي برصيح العبارة أكون املرشف عىل تنظيم 

جديد وأتوىل بنفيس تسليم السالح. حينها وافقه املدعو حلمي الرطيبي عىل 

وطلب منه تحديد موعد للتحول إىل مدينة تطاوين وتحديدا إىل رشطه ذاك 

 شهر أكتوبر من سنة جهة الذهيبة وجلب كميات السالح من هناك، ويف
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إتصل به هاتفيا املدعو حلمي الرطيبي وأعلمه بأنه سيحل بمدينة بن  2011

عون وهو ما تم فعال حيث تحوال سويا عىل متن شاحنته  "رينوترافيك" يف 

بادئ األمر إىل والية قفصة أبن إصطحبا معهما املدعو وجدي بن محمود 

كانت تلك أول مناسبة الذي نسق معه حلمي الرطيبي يف وقت سابق و 

يتعرف عليه ومن هناك تحول ثالثتهم إىل مدينة بن قردان بإتجاه الذهيبة 

وبعد عدة محاوالت  .1تالفيا للدورات األمنية التي قليل عددها بذلك الطريق"

إلستكشاف تمركز الدوريات األمنية وبالتنسيق مع شخص ليبي تمكنت هذه 

من جلب شحنة سالح خفيفة عرب مدينة  2011املجموعة يف بداية شهر ديسمرب 

قطعة من السلح نوع  16الذهيبة تمثلت حسب ترصيحات الهاشمي املدني يف 

إطالقة  370كالشينيكوف وقد تم اإلحتفاظ بثالث منها لخاصة نفسه وعدد 

آالف دينار فيما توىل املدعو حلمي الرطيبي  6رصاص بمقابل مادي قدره 

 .2ه لغاية تأمينها لديهأخذ بقية الكمية نحو مسقط رأس

يتضح جليا أن هذه العملية الكربى تعترب من أوائل عمليات إدخال السالح إىل 

. وأن املجموعة التي بارشتها ليست عىل إتصال مبارش مع الثورةتونس إثر 

. بل إنها مجموعة إرهابية مختلفة املجموعة الضيقة التي تشكلت حول أبي عياض

خطيب البخاري املكنى باإلدرييس وكان اإلرهابي آدم تماما إلتفت حول الشيخ ال

بوقديدة هو الذي مثل حلقة الربط ب� املجموعت�. وليس غريبا إنطالقا من هذا 

الفهم أن يكون اإلرهابي آدم بوقديدة هو الذي سعى إىل لم شمل املجموعت� 

تمت  إىل تنظيم إرهابي جامع. وقد بهدف الوصولاإلرهابيت� والتوفيق بينهما 

عندما جمع الشيخ� أبو عياض  2011محاولته تلك بمنزله خالل شهر أفريل 

 والخطيب اإلدرييس حول تأسيس تنظيم إرهابي جامع. 

ح داخل تونس عرفت مسارين أولهما هو يمكن القول إذا أن رحلة تهريب السال 

املسار الذي إنطلق بإرشاف الخطيب البخاري شهر اإلدرييس وعرب لقاءات تمت 

يبي والهاشمي املدني ورازي سوودي وغ�هم. ا حلمي الرطمنزله وبارشهب

املسار األول الذي بارشته الحلقة الضيقة  نوثانيهما املسار املتأخر نسبيا يف الزمن ع

                                                           
في ملف واقعة شباو وادي اللیل،  23/10/2014إعترافات االرھابي الھاشمي المدني خالل إستنطاقھ في  -1

 .32518/3موضوع قرار ختم البحث عدد 
 ره.ملف واقعة شباو وادي اللیل، مرجع سبق ذك ا -2
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للشيخ سيف هللا بن حس� واملكنى أبو عياض ومنها رضا السبتاوي وأحمد 

 مالمحها الحقا.  بو بكر الحكيم وغ�هم والتي سيتم تفصيلاالروييس و 

 2011يمكن إعتبار أن ع� أبي عياض يف املرحلة األوىل يف صيف  ،ب� املسارين

كانت منشغلة بتدريب أنصارها يف املعسكرات اإلرهابية بليبيا دون أن تسهى عن 

املسار األول املتمثل يف تهريب السالح من طرف الحلقات اإلرهابية املحيطة 

ويبدو  ،ن ذلك هي رشاء السالح من تلك املجموعات. غايته مبالخطيب اإلدرييس

 حول رشاءالتفواض أنه كلّف آدم بوقديدة بالدخول إىل تلك الفضاءات املغلقة و 

ار األول أرشفت سفامل .وقد يكون آدم بوقديدة سبق بعض املبالغ لقاء ذلك ،السالح

اصا ي فكان خ، أما املسار الثانبالخطيب البخاريعليه املجموعات املحيطة 

  .عياض يأبباملجموعات املحيطة حول 

  املسار األول 

أثناء إستنطاقه أمام قايض التحقيق العسكري يف القضية  س.رازيإعرتف املتهم 

باملحكمة اإلبتدائية العسكرية الدائمة  20/07/2012بتاريخ  2387/1عدد 

ية بصفاقس (قبل أن تتخىل لفائدة املحكمة اإلبتدائية بتونس للصبغة اإلرهاب

"بأنه تعرف عىل للجريمة) وهي القضية املعروفة بملف برئ عيل بن خليفة بما ييل: 

كل من حلمي الرطيبي ووجدي بن محمود ملا تم سجنه من أجل عقد 

إجتماعات غ� مرخص فيها واإلنضمام إىل تنظيم إرهابي. وخالل الثورة 

تف وتكثف تقابل مع حلمي يف محكمة اإلستئناف بتونس وتبادال أرقام الها

حلمي مع تقابل  2011اإلتصال الهاتفي بينهما. وخالل شهر أكتوبر 

وتحادثا يف موضوع املشاكل القائمة باملساجد إثر الثورة. ثم بمدينة سوسة 

وعرفه حلمي عىل آدم بوقديدة الذي  مدينة سوسةبإلتقيا يف مناسبة أخرى 

دة بحلمي وجده رفقته. ثم تقابل معهما مرة أخرى وإنفرد آدم بوقدي

الرطيبي وبقيا يتحادثان وشاهد آدم يسلم مبلغا ماليا ال يعرف قيمته إىل 

حلمي، ثم عاد إىل قفصة رفقة حلمي الذي قىض الليلة بمنزله ولم يسأله 

عن مصدر املبلغ املايل أو سبب تسلمه له. ثم إتصل به حلمي بعدها يف عدة 

ل زيارة يتحوالن إىل مناسبات هاتفيا وزاره يف محل سكناه بقفصة، ويف ك

منزل الخطيب البخاري بجهة سيدي عيل بن عون. وخالل الزيارات الثالثة 
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ينفرد حلمي بالهاشمي املدني الذي يجدانه يف كل زيارة هناك ويتجاذبان 

التي زاره فيها حلمي بمنزله  وىلالحديث بينهما. وأوضح أنه يف املناسبة األ 

قطعة من السالح لم يذكر   35يبي عدد أعلمه أنه يوجد عىل ذمته بالقطر الل

له نوعها وأنه ينوي إدخالها إىل تونس وسيستعملها رفقة بعض األفراد 

اآلخرين من العنارص الجهادية لتصفية ما عرب عنه بالطواغيت ويتمثل يف 

الذين لهم عالقة بالرشيط الذي أساء إىل الذات اإللهية موظفي قناة نسمة 

تعمد اإلساءة للرسول الكريم وألزواجه ثم  ولقتل محمد الطالبي الذي

 .1إستعماله يف الجهاد يف الجهاد سعيا إلقامة دولة الخالفة"

لفات القضائية تب� أن لقاء الذي تم بمنزل آدم ملتجدر اإلشارة إىل أنه ومن خالل ا

بوقديدة بسوسة ب� الخطيب البخاري املكنى اإلدرييس ومجموعته من جهة 

وحلقته الضيقة املحيطة به من جهة   املكنى أبو عياضوسيف هللا بن حس�

ثانية، لم يكن يهدف إىل تأط� التيارات اإلرهابية املتعددة بل وأيضا إىل وضع خطة 

إسرتاتيجية تنفذ عىل كامل تراب الجمهورية تشمل حركة نقل السالح واإلنتقال 

 جبال.بالحالة اإلرهابية من التنظيم العلني إىل الرباط يف تخوم ال

ؤد إىل اإلرساع يف إنشاء تنظيم أنصار يوتجدر اإلشارة إىل أن فشل هذا اللقاء لم 

آخر تحت  اتنظيمنشأ أيضا فحسب بل من طرف أبو عياض ومجموعته  الرشيعة

من طرف املجموعة املحيطة بالخطيب البخاري املكنى باإلدرييس. مسمى التوحيد 

"أفيدكم تفصيال أن هناك  بن عونملف ب ح.عباسفقد ورد عىل لسان اإلرهابي 

عليها إسم  طلقأشهر بمدينة سيدي عيل بن عون وأ 9مجموعة تكونت منذ 

"تنظيم جماعة التوحيد ببن عون"، كان لها صفحة رسمية بالشبكة 

اإلجتماعية بالفايس بوك تحت إسم "أنصار التوحيد ببن عون" يرشف عىل 

لشيخ سالم بن إبراهيم بن وقد إقرتح هذه التسمية ا .و،تلك الصفحة معز

الشاذيل عبديل، أم� هذه املجموعة، وهو معروف بعلمه وفقهه يف الجهاد، 

وبسؤاله عن  تورط يف أحداث سليمان وتمتع بالعفو الترشيعي العام... "

يتكون " التفاصيل املتعلقة بهيكلية تنظيم جماعة التوحيد ببن عون أجاب

                                                           
بتاریخ  2387/1اعترافات وردت في إستنطاق اإلرھابي رازي.س في القضیة التحقیقیة عدد  -1

بمكتب التحقیق األول العسكري بالمحكمة اإلبتدائیة العسكریة الدائمة بصفاقس قبل أن یتم  20/07/2012
 .التخلي عن الملف لفائدة المحكمة االبتدائیة بتونس للصبغة اإلرھابیة
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سالم عبديل والجناح العسكري املتكون  التنظيم من رأسه: املتجسم يف األم�

سدوري من محمد إبراهيم البسدوري وفاروق عوني وعبد الحفيظ الب

والربني العرويس، ويتفرع عنه الجناح األسايس املتكون من محمد عيل 

الحرشاني وحاتم البسدوري ومحمد بن إبراهيم، ومهمته األساسية تجميع 

جناح األمني فيتكون منى وكذلك من األسلحة واملتفجرات والذخ�ة، أما ال

فؤاد العبديل، ومهمته الرصد واملتابعة وجمع املعلومات واملراقبة واملالحقة، 

متكفل بالرصد واملتابعة واملراقبة  ح).(أي عباسوهي مقسمة كالتايل: أنا 

�، عىل غرار املدعو عمر حفصاوي، والكامل ياملوجهة نحو أشخاص معن

وطارق بن عمر جمالوي، ومحمد بن التلييل بن عبد الواحد حفصاوي 

  . 1(القوادة) سليماني وفتحي بن فرح بن الطاهر جوادي، وهم من القتات

إن اللقاء الذي تم يف منزل آدم بوقديدة بسوسة يمثل بالتّأكيد حجر الزاوية يف بناء 

الخطيب البخاري  تونس، التي عرف منها إثر الخالف التنظيمات اإلرهابية داخل

ر اإلدرييس وأبو عياض ما أنشأه هذا األخ� بداية من مؤتمر سكرة أي تنظيم شه

أنصار الرشيعة بتونس وما أنشأته بقايا مجموعة سليمان وخاصة من واليات 

 سيدي بوزيد وقفصة والقرصين وهو تنظيم التوحيد.

 املسار الثاني 

ريب السالح رسعان ما سعت املجموعات املحيطة بأبي عياض بتدارك تأخرها يف ته

حس� الخليفي والشاذيل العدواني ورياض بن زيد يف  �بأن رشعت عرب اإلرهابي

توفر معلومات تفيد أن اإلرهابي حس� تهريب السالح عرب بنقردان فعىل إثر 

الخليفي له عالقة بعنارص موّرطة يف جلب األسلحة الحربية من الجنوب 

بوالية منوبة بتاريخ  التونيس، تم تفتيش منزله الكائن بدوار هيرش

تّم العثور عىل ذخ�ة حيّة، كما قام بإرشادهم إىل مكان  09/02/2013

إخفاء سالح كالشينيكوف بمنزل غ� مسكون بوالية بن عروس أين تّم 

رمانات. وبإستنطاقه أفاد أنه قام مع اإلرهابي رياض  02العثور عىل عدد 

يكوف ومتفجرات من بن زيد بإيصال كمية من البنادق من نوع كالشين

                                                           
ت وردت على لسان اإلرھابي عباس.ح في ملف المعروف ملف بن عون موضوع قرار دائرة إعترافا -1

 .07/01/2015بجلسة  91546/9اإلتھام عدد 
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وذلك بعد أن إتصال رفقة رضا  2011والية مدن� خالل شهر نوفمرب 

بالناجم بكل من اإلرهابي محمد املحمودي واإلرهابي نرص الجريء الذي 

مكنهم من كمية األسلحة املخزنة بجهة بنقردان. وبعد ذلك اللقاء بيوم� 

رياض بن زيد  إتصل به املدعو 2012تقريبا خالل أواخر شهر نوفمرب 

وأعلمه أنه ترك له سيارته الصغ�ة نوع هنداي أمام منزله بعد أن أخفى 

املفتاح بداخلها وطلب منه اإللتحاق به بجهة مدن� وإنظاره باملفرتق 

إىل مدينة بنقردان وبوصوله وجد املدعو رياض بن زيد بإنتظاره الذي املؤدي 

 156تحمل رقم السلسلة  إمتطى معه السيارة وسلم السيارة ستافيت التي

للمدعو رضا بالناجم. وقد أعلمه رياض أثناء توجده معه أن السيارة نوع 

ستافيت فورد والتي يسوقها رضا بالناجم كانت محملة بمادة املوز وكمية 

من األسلحة من ضمنها بنادق كالشينيكوف وسالح البيكا وقناصة 

ما واصل حس� الخليفي كورمانات وذخ�ة مخفية بإحكام ضمن مادة املوز. 

بعد يوم� تقابل مع املدعو رياض بن زيد الذي أعلمه أنه  إعرتفاته ذاكرا أنه

قام بإفراغ شحنة السالح مع الشاذيل العدواني ورضا بالناجم، دون أن 

يحدد له مكان إخفاءها ويف اليوم املوايل تحول رفقة رياض بن زيد إىل جهة 

ي ورياض يقود نفس السيارة ستافيت بنقردان وكان يسوق السيارة هندا

فورد. وبوصولهما إىل بنقدران إلتقيا مع النارص الجريء ومحمد املحمودي 

وقضيا الليلة بمنزل املدعو النارص الجريء. ويف اليوم املوايل تحوال مع املدعو 

رياض إىل مدينة مدن� أين وجدا املدعو نرص الجريء وقد تسلم السيارة من 

عد ثالثة ساعات من اإلنتظار تقريبا تقريبا قدم املدعو املدعو رياض وب

نرص الجريء وتسلم منه السيارة نوع ستافيت فورد قرب الجرس الكائن 

بوسط مدن� وخرجا مبارشة بإتجاه تونس العاصمة وكانت السيارة 

 RBJتحتوي عىل كمية من الذخ�ة وبنادق كالشينيكوف وبيكا وقاذفات 

ور الدين قندوز لهما إىل جهة املروج تسلم نبذخ�تها ورمانات وبوصو 

السيارة بحمولتها. وبعد حوايل خمسة أيام تحول مجددا رفقة املدعو 

رياض بنفس الطريقة إىل مدينة مدن� وهناك إلتقيا باملدعوين محمد 

املحمودي ونرص الجريء اللذان تسلما السيارة نوع ستافيت فورد من 

اعات تركا السيارة وسط الطريق املدعو رياض وبعد حوايل ثالثة س

الحزامية بمدينة مدن� وكانت محملة بأسالك كهربائية وصناديق عىل 
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متفجرات وألغام وصواعق وبنادق نوع كالشينيكوف. وبوصولهم إىل تونس 

مخزن  02العاصمة أخذ حس� الخليفي بندقية كالشينيكوف وعدد 

كائن باملروج كما رمانة أخفاهم بمنزله ال 02مزودين بالذخ�ة وعدد 

تحصل رياض بن زيد عىل بندقية نوع كالشينيكوف وتسلم نور الدين 

قندوز السيارة بحمولتها. كما أوضح أن املدعو رضا بالناجم هو املسؤول 

عن جلب األسلحة بجهة مدن� وذلك بتعليمات تلقاها من املدعو سيف هللا 

مد املحمودي ونرص بن حس� الذي هو عىل علم بكل يشء. وأن املدعوين مح

الجريء هما املسؤالن عن تجميع األسلحة الحربية بجهتي بنقردان ومدن� 

والتفريط فيها لألخوة داخل البالد الحقا وأن املدعو رضا بالناجم هو من 

 .1يتوىل إدخال األسلحة من ليبيا خلسة بمساعدة شخص ليبي يجهل هويته

يف إتجاه إثبات وجود مسارين لقد تطابقت الترصيحات يف امللفات القضائية 

مجموعة إرهابية حول زعيم. كما منفصل� لتهريب السالح، بارش كل مسار منهما 

تطابقت اإلعرتافات حول أن فشل لقاء سوسة ب� الزعيم� أدى إىل تسارع وت�ة 

تهريب السالح وإدخاله بإتجاه التشكل يف خاليا إرهابية من طرف مجموعت� لكل 

 خاص.منهما مساره ال

لم يمنع التعاون ب�  ،غ� أن الخالف الذي طال فكرة إنشاء تنظيم إرهابي موحد

لدعم املجموعات اإلرهابية املرابطة يف الجبال. وهو ما يحيلنا إىل مفهوم املجموعت� 

 الرباط كعنرص أسايس ضمن املؤرشات الخارجية لإلنتماء إىل التنظيمات اإلرهابية. 

 

 

 

 

 

                                                           
 إعترافات وردت بإستنطاق حسین الخلیفي في ملف سالح مدنین، مرجع سبق ذكره. -1
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IV. الرباط 

كمفهوم، إنتقال مجموعات إرهابية داخل دولة إىل الجبال النائية  اطبالربيقصد 

واإلنتقال إىل  ،وتأسيس معسكرات وتجمعات بها ،والعصيّة عن األمن والجيش

ستئثار برقعة جغرافية واإلختصاص بها، وجعلها منطلقا التدريب يف محاولة لإل 

 لعمليات إرهابية، ومواجهات مسلحة. 

 سنة التدرب عىل االسلحة يف معسكر داخل تونس*: 15الرسم البياني 

 

 النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم *

يدل الرسم البياني السابق عىل أن عملية إنشاء املعسكرات داخل تونس والتدرب 

عىل السالح بها قد إنطلقت حسب امللفات القضائية التي أمكن اإلطالع عليها خالل 

لألسباب التي سبق ذكرها،  2013، إالّ أنها بلغت ذروتها خالل سنة 2012 سنة

بعد أن تمت السيطرة عىل التنظيمات اإلرهابية  2014وتراجعت إثر ذلك خالل سنة 

 من خالل مواجهات مسلحة حّدت بشكل كب� من خطورتها.
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ّ� توفرها ومن خالل امللفات القضائية يتضح أّن هناك جملة من الرشوط التي يتع

 وهي: منطقة رباطلتتحول منطقة ما إىل 

 الرشط الجغرايف .1

ويعترب هذا الرشط أساسيا حتى ال تتحول املجموعات اإلرهابية إىل صيد سهل 

ومتاح لقوات األمن والجيش. ويعتد يف إختياره بوجود تضاريس جبلية وغابات يف 

ا يفرس لجوء املجموعات أماكن نائية يمكن إستغاللها لبناء تلك املعسكرات. وهو م

اإلرهابية املرابطة بجبال القرصين والكاف وجندوبة التي تتميز بإتصالها وترابطها 

مما يسمح لتلك املجموعات بالتحرك والتنقل يف دينامكية تكاد تكون داخلة يف 

مؤسسة الرباط داخل تونس. بمعنى أن املجموعات اإلرهابية لم تستطع إىل حّد اآلن 

جغرافية بشكل نهائي فهي بكر وفر من خالل املعارك ب� قوات رقعة اإلستئثار ب

األمن والجيش األمني� ويمكن أن نطلق عىل هذه الحالة "حالة الرباط املؤقت" 

 خالفا ملفهوم الرباط لشكل عام يف حاالت درنة والرقة وغ�هما.

 التخوم .2

دية حتى يسهل ويقصد بها أن يكون الرباط عىل حواف الدول، يف املناطق الحدو 

عند وجود عمليات عسكرية ضّدهم الفرار والدخول إىل أرايض دولة محاذية، التي 

عادة ما تكون بدورها مكانا لرباط لتنظيمات إرهابية خاصة بها. فقد ورد يف 

بن نافع املرابطة إامللفات القضائية وتحديدا يف ملف سالح مدن� أن كتيبة عقبة 

دعم تمد عند مهاجمتها من طرف الجيش التونيس عىل بجبال الشعانبي كث�ا ما تع

ومساندة كتيبة الفتح املب� املرابطة يف الجبل األبيض املتاخم لوالية تبسة 

 .بالرتاب الجزائري

 الرشط البرشي  .3

وسالمة املجموعات اإلرهابية املرابطة أن تكون تلك التخوم الرباط لصحة يشرتط 

ة يتم إستقطاب بعض عنارصها لتوف� والجبال غ� بعيدة عن تجمعات سكاني

الدعم اللوجيستي واملؤونة ويسهل النزول واإلنخراط والتماهي مع السكان 

فهذا الفضاء البرشي يسمح لهذه املجموعات بالرجوع إىل الفضاء املدني  .املحلي�
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لفك عزلتها واإلعداد من خالل الدخول عرب تلك القرى الصغ�ة واملتناثرة إىل األحياء 

والعودة إىل مواقع الرباط. فقد ثبت من  ،لتنفيذ األعمال اإلرهابية ،املدن املستهدفةو 

ملف الشهيد محمد الرباهمي أن اإلرهابي كمال القضقايض وبعد تضييق الخناق 

عليه إثر إغتيال الشهيد شكري بلعيد سارع إىل اإللتحاق بكتيبة عقبة بن نابع 

. وقد إلتحق به اإلرهابي بوبكر الحكيم 2013املرابطة بجبل الشعانبي يف شهر ماي 

يف شهر جوان من نفس السنة أين تسلم منه املسدس الذي أغتيل به الشهيد شكري 

 بلعيد والذي سيتعمل الحقا يف إغتيال الشهيد محمد الرباهمي.

 إعالن اإلنتقال من أرض دعوى إىل أرض جهاد .4

لجنينية إلنتقال أرض تونس إن الدراسات القضائية تكشف بدقة املراحل األوىل وا

من أرض دعوى إىل أرض جهاد. وإذا لم تكن قناعة أنصار الرشيعة بالتدرب خارج 

خالفا ملا  ،منذ املرحلة التأسيسية ،نتقالهذا اإل  إعالنا عن 2011تونس يف صيف 

كان يرصح به أبو عياض، وإذا كانت املجموعات امللتفة حول الخطيب اإلدرييس 

إىل تهريب السالح إعالنا عىل النية يف القتال  2011 هر أكتوبرالتي سارعت منذ ش

دعوية، فإنه ال مناص من التسليم أن الوثيقة املكتشفة يف دون اإلكتفاء باملرحلة ال

إثر إغتيال الشهيد أنيس الجاليص  10/12/2012ملف سالح مدن� بتاريخ 

هذه الوثيقة كانت  الوكيل األول بالحرس الوطني بجبل السنك بجبال القرصين، أن

ترصيحا كامال بمبايعة أم� القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي أبو مصعب عبد 

وقد أكتشفت تلك  الودود وإعالنا عن إحياء سنة الجهاد بأرض الق�وان.

الوثيقة يف بقايا أحد املعسكرات ألول املجموعات املرابطة يف جبل الشعانبي. 

 ل أرض ما من أرض دعوى إىل أرض جهاد.فالرباط يرتبط عضويا بإعالن إنتقا

 وجود دار الضيافة يف دولة مجاورة .5

لفات القضائية أن جملة الرشوط السابقة ال تكفي إلعالن الرباط أو تكشف امل

رشوع مجموعات إرهابية يف السيطرة عىل منطقة جغرافية واإلختصاص بها، 

املجموعات اإلرهابية رضورة أن تلك الرشوط األربعة متعلقة بالدولة التي تبارش 

ويدعم  دالرباط أي أرض تونس يف حالتنا. إذ يجب أن يتوفر رشط خامس يسن

تنظيمات إرهابية من خارج حدود الدولة التي ترابط فيها. وقد إستقرت التنظيمات 
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اإلرهابية عىل تسمية هذا الرشط بدار الضيافة ويقصد به أن يكون هناك يف أحد 

قبال املجموعات اإلرهابية وتدريبها وإعدادها وتوجيهها دول الجوار مكان معد إلست

 إىل املجموعات اإلرهابية املرابطة. 

 داتويدخل يف مهام دار الضيافة أيضا جمع التربعات واألموال وإرسال العدة والع

وجهها، طاملا أن املجموعات اإلرهابية أواألسلحة واملساندة املادية واملعنوية بجميع 

وجود دار الضيافة بدولة مجاورة. لحلة الرباط إال بعد أن تطمنئ ال تنتقل إىل مر 

 واملتبايعون عىل املوت صرباتةعسكر موقد ثبت من اإلطالع عىل ملف املعروف ب

الليبية خاصة بالتنظيمات التونسية أرشف عىل  صرباتةوجود دار ضيافة بمدينة 

 .يهإدارتها كل من أحمد الروييس ونور الدين شوشان ووناس الفق

بالقضية  2014ماي  19بتاريخ  مهران الحك�يوقد ورد بترصيحات اإلرهابي 

كنت أتردد عىل كتيبة املتبايعون عىل املوت ما ييل: " صرباتةاملعروفة بمعسكر 

جامع سجنان وكنت أتقابل مع صديقي وابن حي عصام الحنايش (تمتع 

ذي قام بالتأث� ال بالعفو الترشيعي العام ونشط يف تنظيم أنصار الرشيعة)

إقرتح  2012عيلّ وكان يحدثنا عن الجهاد بالقطر السوري. ويف أواخر سنة 

عيلّ التحول إىل القطر الليبي لتلقي تدريبات ثّم نتحّول إىل سوريا فوافقته 

عىل األمر أين قام هذا األخ� باإلتصال باملدعو بوبكر الحكيم الذي أشار 

اإلتصال به. وعليه ويف تاريخ علينا بالتحول إىل القطر الليبي و 

إستقلينا سيارة أجرة ليبية من محطة باب عليوة ويف  13/12/2012

الطريق تجاذبنا الحديث مع بقية الركاب وأعلمناه أننا ال نتحّوز عىل ضمان 

أبوي عندها تدخلت إحدى النسوة التي كانت معنا بنفس السيارة وأشارت 

ددها املستمر عىل القطر الليبي علينا بأنها ستقوم بمساعدتنا بحكم تر 

ومعرفتها الجيدة بكافة أعوان الديوانة ببوابة راس الجدير، وأعلمتنا أنه 

عند الوصول هناك نمكنها بمبلغ مايل إلرشاء األعوان، فوافقت ومرافقي 

دينار. حيث وبعد ربع ساعة عادت املرأة بعد أن ختم  75ومكناها من مبلغ 

يف األثناء إتصل مرافقي عصام ببوبكر الحكيم جوازاتنا وواصلنا طريقنا و 

وعند وصولنا كان بوبكر الحكيم  صرباتةالذي أشار علينا بالتوجه إىل مدينة 

. أين قضينا ليلتنا صرباتةبإنتظارنا وقام بنقلنا إلحدى املنازل وسط مدينة 

هناك ويف مساء نفس اليوم عاد بوبكر الحكيم املكنى بسامي ورافقته مع 
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ملقابلة أحد األشخاص الذي  صرباتةكنى بسام ألحد املقاهي بعصام وامل

إتضح أنه أحمد الروييس املكنى بأبو زكريا والذي كان يحمل مسدسا بجنبه 

وأعلمنا حرفيا (نحب نرتأس جماعة ونرضب السياح يف تونس ونحرض عىل 

العمليات اإلستشهادية واألخوة إيل يف السجون يلزمهم يخرجوا هذا املخطط 

نس وبالنسبة لليبيا يلزم نعملوا عمليات إحتطاب للتمويل)... ويف صباح لتو 

اليوم املوايل حل أحمد الروييس بوبكر الحكيم وبرفقتهما شخص ليبي يكنى 

عبد هللا وتوجهنا ألحد املنزل بأطراف مدينة العجيالت وهو عبارة عن منزل 

أسلحة قديم وسط ضيعة فالحية أين وجدنا عدد ثالثة شبان مسلح� ب

يوما دون تدريب وبعد ذلك كّلف  11كالشنيكوف. وبقينا داخل املنزل مدة 

أحمد الروييس أحد التونسي� املكنى شفشوفة ببداية التدريب وأعلمنا أن 

املعسكر تابع لجماعة املتبايعون عىل املوت. حيث يف صباح اليوم املوايل وقبل 

صبح وبعد تناول وجبة صالة الصبح قمنا بحصة رياضية إىل حدود صالة ال

الفطور وبداية من الساعة الثامنة والنصف بدأنا التدريب عىل تفكيك 

وتركيب األسلحة نوع كالشنيكوف والرماية إىل حدود الظهر وبعد القيلولة 

نستأنف دروس التفكيك والرتكيب إىل حدود صالة املغرب... وبعد أسبوع 

أحمد الروييس حيث توجه املكنى بحمزة مع  1زارنا املدعو وناس الفقيه

وناس بكلمة تمحورت حول الجهاد والعمل بتونس لرضب اإلقتصاد 

   .والسياحة"

بأنه عند إستنطاقه بملف بن عون " عبد القادر الصغ�كما ّرصح اإلرهابي 

ينتمي لتنظيم أنصار الرشيعة وأنه معروف بالقطر الليبي بإسم أبو يحي 

ية يف عملية تفكيك وتركيب السالح التونيس كما أنه تلقى بتدريبات نظر 

وأوضاع الرمي أثناء تواجده بليبيا مع املدعو نور الدين شوشان الذي يتحوز 

عىل عديد من األسحلة الحربية من أنواع مختلفة كما أن كل من نور الدين 

. وأنه وأثناء صرباتةشوشان وأحمد الروييس يرشفون عىل دار الضيافة ب

د عديد التونسيي� يحولون هناك إستعدادا إقامته بدار الضيافة شاه

للتحول إىل سوريا للجهاد. كما أنه شاهد نفرا تونيس الجنسية يعرف بكنية 

أبو زكريا والذي إتضح فيما بعد أنه أحمد الروييس يرتدد عىل دار الضيافة 

                                                           
 .إمام سابق بجامع بالمھدیة -1
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أين يتصل باملدعو نور الدين شوشان وهو يتذكر أنه يف إحدى املناسبات أنه 

س أشخاص تونسيي الجنسية كانوا موجودين بدار الضيافة قام بنقل خم

لحاجته إليهم. كما أثناء إقامته بدار الضيافة علم من الليبي� املتواجدين 

هناك بأن املدعو أحمد الروييس هو الذي يتكفل بتدريب عديد من األشخاص 

 من التونسي� إلرسالهم إىل سوريا كما أنه قام بتدريب العديد منهم للقيام

بعمليات إرهابية بداخل الرتاب التونيس. كما أنه علم بأّن أحمد الروييس هو 

من قام بإرسال األنفار الذين قاموا بعملية التفج� التي تمت يف مدينة 

سوسة ومحاولة التفج� التي كانت تستهدف مقربة آل بورقيبة بمدينة 

 .1املنست�"

إلرهابية التي سارعت إىل املرابطة يف ولقد ثبت من امللفات القضائية أن املجموعات ا

جبال القرصين والكاف وجندوبة قد تشكلت من مجموعات سبقت محاكمتها داخل 

وكذلك  2تونس وخارجها وخاصة منها مجموعة سليمان والجماعة التونسية املقاتلة

من املجموعات التي أحاطت بالخطيب البوخاري املكنى اإلدرييس وبأبي عياض بعد 

حه بموجب العفو الترشيعي العام. وقد ساندت تلك املجموعات اإلرهابية إطالق رسا

مرشوع الرباط بجبال الشمال الغربي بقطع النظر عن الخالف الذي نشأ ب� 

 .الزعيم� بعد لقاء الذي تم بمنزل آدم بوقديدة بسوسة

أنه تحول إىل  11/03/2014أنه بتاريخ  د.شاديورد عىل لسان اإلرهابي  فقد

بنقردان عىل متن الحافلة حيث إعرتضهم شخص أصيل بنقردان من بلدة 

محطة الحافلة عىل متن سيارة نوع أودي قديمة الطراز رمادية اللون. 

وتحول بهم إىل وسط البلدة أين تركهم لوحدهم وباتوا ليلتهم هناك ويف 

اليوم املوايل وبعد صالة املغرب أقلّهم الشخص وأنزلهم يف منطقة فالحية 

من مساعديه ملثمان. وبعد  02ي عىل أشجار زيتون أين وجدوا عدد تحتو 

حوايل ساعة حرضت سيارة نوع تويوتا ركبها جميعه بصندوقها الخلفي 

وبعد حوايل نصف ساعة من املس� تم إنزالهم بمكان صحراوي توجد به 

عّشة يستغلها رعاة األغنام  وقد أكملوا س�هم بالصحراء عىل األقدام 

األمام الشخصان اللذان كانا معهما أصييل بنقردان وبعد سبع  يقودهم من

                                                           
 .07/01/2015بجلسة  91546/9ائرة اإلتھام عدد إعترافت وردت بملف بن عون، موضوع قرار د -1
 نشأت الجماعة التونسیة المقاتلة في أفغانستان بسعي وإشراف من أبو عیاض وطارق المعروفي. -2
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كلم بالرتاب الليبي وقدمت أنذاك سيارة نوع تويوتا  40ساعات قطعوا 

ركبوا معه بالصندوق الخلفي وقد تحّول بهم إىل منزله يقودها شخص ليبي 

، وقد مكثوا حوايل صرباتةدقيقة بالسيارة من  20بمنطقة تبعد حوايل 

ملنزل املذكور بإنتظار قدوم شخص أقلهم معهم بسيارة نوع ساعة با

أين وجودا يف إنتظارهم  صرباتةتويوتا قديمة الطراز إىل مكان وسط بلدة 

سيارة نوع ميتشيبتيش يقودها صابر يتحدث اللهجة الليبية والذي تعرف 

عليه من خالل عرضنا عليه لبعض الصور حيث تب� أنه نور الدين 

إىل نقلهم إىل مكان مسمى باملضافة وهو عبارة عن  شوشان. وقد عمد

ورشة قديمة أصبحت تستغل يف إستقبال وإيواء املجاهدين حيث علم وأن 

هناك أنفار أصييل الجنوب التونيس قضوا باملضافة ما يزيد عن ثالثة أشهر 

يف إنتظار تسوية وضعية جوازاتهم حتى يتمكنوا مغادرة الرتاب الليبي 

يف اليوم املوايل حرض باملضافة نفران أرسلهم املكنى سامي فإتجاه سوريا و 

والذي إتضح أنه أبو بكر الحكيم وتم نقلهم إىل مكان خال أين وجدوا يف 

قديمة الطراز سوداء اللون يقودها شخص علم  BMإنتظارهم سيارة نوع 

الحقا أنه املكنى بأبي زكريا والدكتور واسمه الحقيقي أحمد الروييس والذي 

يحمل مسدسا بخرصه وتم نقلهم إىل منزل الدكتور املحاطة بسور  كان

والتي يقطنها رفقة زوجته التي عرف أنها ذات  صرباتةوكائنة بأحواز 

جذور فرنسية وتتقن إستعمال السالح. وقد ذكر لهم وأنه كان أحد قيادي 

وأنه لم يعد يتفق مع املكنى أبو عياض الجناح العسكري بأنصار الرشيعة 

وأنه كث� األخطاء كما تحدث لهم عن برنامجه املستقبيل وهو رضب  نظرا

إقتصاد البالد املبني باألساس عىل مداخله من السياحة حتى تدخل البالد يف 

 .1فوىض وبلبلة وتدخل فيما ما تسمى بالتوحش

ويبدو أن الخالف ب� الزعيم� لم يؤثر أيضا عىل شبكات السفر والتسف� إىل بؤر 

 هو املؤرش الخارجي الخامس عىل اإلنتماء للتنظيمات اإلرهابية.التوتر، و 

 

                                                           
إعترافات وردت بإستنطاق اإلرھابي شادي.د في قضیة معسكر صبراتة كتیبة المتبایعون على الموت،  -1

 .31/12/2015بجلسة  50/34اإلتھام عدد  ، موضوع قرار دائرة19/05/2014بتاریخ 
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V.  �شبكات السفر والتسف 

إن إنخراط فرد أو جماعة يف مرشوع سفر بإتجاه بؤر التوتر وخاصة منها ليبيا 

وسوريا أو اإلرتباط بشبكات لتسف� املقاتل� يعّد مؤرشا خارجيا عىل اإلنتماء 

 ت إرهابية. واإلنضمام إىل تنظيم أو تنظيما

 محاولة السفر نحو بؤر التوتر: 16الرسم البياني 

 

يكشف الرسم البياني السابق أن مجموعات إرهابية متفاوتة األعمار ومختلفة 

املهن، نساءا ورجاال قد حاولت اإللتحاق بالجبهات املفتوحة للقتال بالجبهات خارج 

اوالت باءت بالفشل تعود بشكل أسايس إىل محاوالت فردية تونس. غ� أن أغلب املح

أو عائلية غ� مرتبطة بتنظيمات إرهابية داخل تونس، ولذلك لم تحظ بالدعم الكايف 

من خالل التزكية التي تعترب رشطا لقبول املقاتل� يف التنظيمات اإلرهابية خارج 

ط� بها تعمل بشكل منظم تونس. باإلضافة إىل أن شبكات التسف� واملهرب� املرتب

 ال يمكن إخرتاقه من طرف األفراد غ� املرتبط� بها. 

وتجدر اإلشارة إىل أن األسئلة املعدة يف اإلستنطاق ال تركز عىل مسألة السفر 

والتسف� إال إذا كان امللف متعلقا بتلك املسألة بشكل مبارش. وهو ما يعيق الوصول 

 .%66ا يفرس أن نسبة "ال توجد إجابة" بلغت إىل نتائج إحصائية دقيقة. وهذا م

ولقد كشفت امللفات القضائية أن قيمة هذا املؤرش الخارجي كمعيار لإلضمام أو 

 اإلتنماء للتنظيمات اإلرهابية يمكن أن يربز عىل مرحلت�:

30%

4%

66%

نعم

ال

ال یوجد إجابة
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 داخل تونس رحلة األوىل:امل .1

رتباطها ويقصد بها تحديد مركز الشخص أو املجموعة الراغبة يف السفر ومدى إ

بخاليا التسف� وشبكاته وبحلقات املهرب� وبأيمة الجوامع الذين حّرضوا عىل 

. فإذا كان الشخص أو املجموعة وغ�هما سورياليبيا و املشاركة يف القتال يف 

بيا وسوريا مرتبطة ياملوجودة داخل تونس والراغبة يف اإللتحاق بجبهات القتال يف ل

 ،هاجات اإلرهابية وتنظيماتها داخل تونس وخار إرتباطا عضويا ومبارشا بالجمع

فإن املرور عربها بإتجاه التنظيمات اإلرهابية اإلقليمية والدولية كجبهة النرصة 

وتتم تزكية الشخص أو املجموعة من طرف العنارص  ،وداعش يصبح ميرسا

 اإلرهابية املتواجدة يف تونس. وتعني التزكية من منظور الجماعات اإلرهابية وجود

مجموعة  وعالقة التبعية والثقة والبيعة ولذلك يصح إعتبار أن حصول شخص أ

ليس فقط لألفكار والتصورات  ،عىل التزكية يعد يف ذاته مؤرشا خارجيا لإلنتماء

 النظرية والذهنية وإنما إىل البناءات الهرمية والتنظيمية اإلرهابية. 

  ملحاولة السفرالوجهة االوىل: 11جدول 

 البلد  العدد النسبة

 ليبيا 185 60,06
 سوريا 87 28,25
 العراق 11 3,57
 تركيا 6 1,95
 مايل 4 1,3

 العربية السعودية 3 0,97
 إيطاليا 3 0,97
 الجزائر 2 0,65
 أملانيا 2 0,65
 * تونس 2 0,65
 بركينا فاسو 1 0,32
 عمان 1 0,32
 صومال 1 0,32
مجموع اإلجابات املتحصل  308 30,8

 ال يوجد إجابة 692 69,2 
 املجموع 1000 100
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تم رصد محاولة دخول إرهابي� جزائرين إىل تونس للمرشكة إىل جانب كتيبة عقبة 

وقد تم إيقافهم يف الحدود الجبلية  بن نافع بجبل الشعانبي بوالية القرصين

 ووالية القرصين من لجهة التونسية. الفاصلة ب� والية تبسة من الجهة الجزائرية

 ضمن الجدول السابق. وهو ما يفرس وجود تونس 

تواصل محافظة ليبيا عىل املرتبة األوىل بإعتبارها الوجهة املفضلة لإلرهابي� 

التونسي� ألسباب تاريخية وسياسيا وجغرافيا التي سبق عرضها. كما تتأكد املكانة 

ة الثانية وهي الجبهة املفتوحة للقتال والتي التي تحتلها سوريا بوصفها الوجه

إستقطبت أعداد متزايدة من اإلرهابي� التونسي� بمختلف التشكيالت والتنظيمات 

 اإلرهابية املقاتلة عىل أرضها. 

أما إذا كانت عملية السفر بإتجاه جبهات القتال اإلقليمية والدولية مرشوعا فرديا 

ونس ودون الحصول عىل تزكيات من أّي جهة ة تنظيمات داخل تأيّ بدون إرتباط 

فإن ذلك يعترب مغامرة فردية غ� مضمونة العواقب وإن كانت ستؤدي بالرضورة 

إىل إعالن الوالء للتنظيم  ،غ�هما وقبل مبارشة القتال يف الجبهات بليبيا أو سوريا أو

ه إذا ما ي بدور د أم�ه. وهو ما يؤّكد أن ذلك املرشوع الفر  مبايعةالحاضن هناك و 

تّم قبول أصحابه للقتال يتحول إىل مؤرش خارجي عىل اإلنتماء إن لم يكن 

وعموما فإن  .للتنظيمات اإلرهابية داخل تونس فلمثيالتها يف الجبهات املقصودة

شبكات السفر والتسف� سواء كانت بمساعدة تنظيمات إرهابية داخلية أو بمرشوع 

نهاية تنغلق كدائرة ال فكاك منها عىل إعتبارها فردي يستند عىل املغامرة فإنها يف ال

 لتنظيمات اإلرهابية.لا عىل اإلنتماء مؤرشا خارجيا مهمّ 

الفشل وأدت بأصحابها كث�ا ما إنتهت إىل  وتجدر اإلشارة إىل أن املغامرة الفردية

 إىل السجون سواء بإيقافهم عىل الحدود الليبية أو السورية. 
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 سبب منع السفر: 17الرسم البياني 

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم

يكشف الرسم البياني السابق أسباب العدول اإلضطراري واإلختياري عن مرشوع 

 السفر إىل بؤر التوتر للقتال هناك. 

وتعد نسبة اإليقاف من طرف قوات الجيش والحرس واألمن الوطني� هي األعىل، 

ن تم إكتشاف أن املناطق الحدودية لواليتي مدن� وتطاوين هي املستعملة يف بعد أ

 العبور بشكل رشعي أو خلسة. 

تمت مالحظة أن هناك حاالت تراجع فيها اإلرهابيون عن مواصلة مرشوع كما أ

السفر إىل بؤر التوتر ألسباب مختلفة من بينها اإلقتناع برضورة البقاء داخل تونس 

 إرهابية بها أو ألسباب عائلية أو مادية.لتنفيذ عمليات 

وقد إحتلت التزكية كأحد أسباب فشل مرشوع السفر لإللتحاق ببؤر التوتر مكانة 

متأخرة نسبيا (السابعة) يف ترتيب أسباب املنع من السفر طاملا أن إشكال غياب 

لتنظيم التزكية ال يمكن إكتشاف آثاره إال عند الوصول إىل تركيا أو سوريا وإختيار ا
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اإلرهابي الذي سيتم اإللتحاق به. أما يف املرحلة األوىل من مرشوع السفر أي عىل 

  الحدود التونسية الليبية فإن هذا اإلشكال ال يطرح بشكل مكثّف. 

راج خرب تحول إبن حيّه  2012أنه وخالل سنة  ب.خالدفقد ورد بإستنطاق 

حدود شهر أفريل أو  ب إىل سوريا وقد إنقطع تواصله معه وذلك إىل.أنيس

حيث تلقى املجيب عىل شبكة التواصل اإلجتماعي تحت إسم  2015ماي 

spartaces  من صديقه املذكور فقبله. وقد الحظ أن صفحة الحساب

املذكورة كانت تحمل صورته رافعا سالحا ناريا، وخالل أحد املحادثات معه 

الرقة الخاضعة عرض عليه اإللتحاق به إىل سوريا وبالتحديد إىل مدينة 

لتنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام وقد أوهمه املذكور أنه سيتوسط 

له يف الحصول عىل عمل إداري ضمن التنظيم املذكور وأوهمه بأنه سيتمتع 

وأشار عليه بتدبر أمره بوضعية مريحة براتب ومنزل وسيارة وأشار عليه 

ك. وفعال تدبر املجيب أمره يف يف قطع التذكرة إىل تركيا واإلتصال به من هنا

دينار وأوهم والدته أنه سيسافر للعمل يف تركيا فرست له  1300مبلغ 

غادر املجيب منزله إىل مطار  15/05/2015كتابيا يف املغادرة. وبتاريخ 

ب الذي أوفد له .تونس قرطاج وتحول إىل اسطنبول بعد أن نسق مع أنيس

املجيب إىل إحدى املضافات بها عديد شخص بمدينة أورفا الرتكية الذي أودع 

األنفار من جنسيات مختلفة ومنها تم إدخالهم إىل الحدود السورية حيث 

إستقبلهم مقاتلوا تنظيم داعش بمنطقة تسمى التل األبيض وتم حجز 

جواز سفره وكل أمتعته من قبل أعضاء التنظيم قبل أن يتم نقل الجميع إىل 

ين خضع لدروس يف العقيدة ملدة ستة أيام مدينة املوسم بإحدى الحافالت أ

يوم لتدريبات بدنية  23ثم إلتحق بإحدى معسكرات التدريب أين خضع ملدة 

وتفكيك وتركيب لسالح كالشينيكوف وطلب منه أن يتخذ لنفسه كنية 

فأطلق عىل نفسه كنية أبو خديجة كما تم إعالمه أنه سيبايع األم� الذي 

  .1سيوىل عليه بعد توزيعه

حاوالت الفردية يف لإللتحاق بالتنظيمات اإلرهابية التي تمت املعلوم أن أغلب املو 

فقد مبارشتها يف إطار مرشوع فردي أو مغامرة غ� مدروسة باءت أغلبها بالفشل 

                                                           
إستنطاق خالد.ب في ملف اإللتحاق بالتنظیمات اإلرھابیة بسوریا، موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد  -1

 .03/03/2016بتاریخ  515/34



107 
 

ح أنه تبنى الفكر السلفي الجهادي تحت تأث� مشاهدته للخطب .مالكذكر 

عقد العزم إىل التحول واملشاهد التي تصور الحرب الدئرة بسوريا وقد 

نون فيه خالد ظلإللتحاق بإحدى الجماعات املقاتلة. وقد إتفق وصديقه امل

ب عىل أساس أن يسهل لهما .وتحوال معا إىل بنقردان أين تقابال مع جمال

التحول إىل ليبيا، فأمتطى معهما إحدى سيارات األجرة إليصالهما إىل معرب 

 .1هماراس الجدير إىل أن ألقيا القبض علي

تأثر باألوضاع الدائرة بسوريا وما يتعرض أنه  ذ.حساموقد ورد بإستنطاق 

إليه الشعب السوري فرغب يف التحول هناك للجهاد ضد النظام القائم وقد 

ك الذي أعلمه بدوره أنه يرغب يف التحول إىل .تحادث مع صديقه عبد الكريم

ىل أن يتحول فيما سوريا قصد الجهاد. لذلك قرر السفر إىل ليبيا خلسة ع

ك عندما كان ينوي .إال أنه تم إلقاء القبض عىل عبد الكريم. بعد إىل تركيا

التحول إىل ليبيا خلسة علما وأنه قام بحلق لحيته لكي ال يلفت اإلنتباه 

 .2عندما يسافر

ن .أنه تعرف عىل املدعو بش�التي ورد بها  ح.حسنيوحيث وبإستنطاق 

لجهادي واملوجود حاليا بسوريا وقد إتصل به محسوب عىل التيار السلفي ا

يف عدة مناسبات لحثه لإللتحاق يف سوريا للقتال ضّد نظام بشار األسد. وقد 

دوالر وسيارة رباعية الدفع  1400رغبه يف ذلك بتمكينه راتب شهري قدره 

وأعلمه أنه سوف يستشهد يف سبيل هللا وس�زقه هللا بعائلة خ� من عائلته 

من زوجته مما أقنعه برضورة السفر. وقد مكنه من رقم نداء وزوجة خ� 

خاص بشخص يدعى عماد أصيل أحواز بنزرت وأعلمه أنه سيتكفل 

بتسف�ه يف إتجاه ليبيا ومنها يف إتجاه سوريا. وقد إتصل باملدعو عماد الذي 

طلب منه الرتيث ثم مكنه برقم نداء خاص بحراق من الذهيبة من والية 

لب منه بدوره القدوم إىل الذهيبة بإستعمال النقل العمومي، تطاوين الذي ط

ت وهو من أصول مغربية ومقيم عادة بفرنسا .عندها إتصل باملدعو مجيد

غادر بنزت  22/05/2014وأعلمه أنه سيسافر إىل ليبيا خلسة. وبتاريخ 

                                                           
إعترافات واردة بإستنطاق مالك.ح في ملف محاولة اإللتحاق بالمجموعات اإلرھابیة بسوریا في القضیة  -1

 .17/12/2015بجلسة  403/34عدد 
إعترافات وردت بإستنطاق أسامة.ذ في ملف محاولة العبور إلى سوریا عبر لیبیا للجھاد، موضوع  -2

 .12/11/2015بجلسة  359/34قراردائرة اإلتھام عدد 
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مساءا بإتجاه تونس العاصمة ومنها إىل مدينة تطاوين التي  06:30حوايل 

ا حوايل السادسة صباحا وباإلتصال بالحراق قدم عىل متن سيارة وصل إليه

دينار ثم توجها إىل الحدود التونسية الليبية عرب  500وتسلم منه مبلغ 

. وبمجرد وصوله 301مسالك صحراوية وجبلية واعرة يف سيارة نوع بيجو 

من الحدود طلب منه النزول إىل سفح الجبل لإلتقاء بشخص ليبي سيتوىل 

هنداي ورافقه بإتجاه مدينة املهمة والذي قدم فعال عىل سيارة نوع  إتمام

نالوت. ويف األثناء قدمت دورية أمنية ليبية توىل أعوانها تقديمه إىل 

 السلطات األمنية بالذهيبة.

إن جملة املؤرشات الخارجية التي تّم إستنتاجها من دراسة امللفات القضائية تفّرس 

تحت تأث�ات أشخاص أو خطب يف املساجد أو عرب  بشكل كب� كيفية اإلنتقال

اإلبحار يف شبكات التواصل اإلجتماعي واألنرتنت والكتب وغ�ها من شخصية عادية 

إىل شخصية إرهابية منتمية إىل التنظيمات اإلرهابية يف تونس أو خارجها. وإذا كان 

من خالل البيعة املسلم به أن التنظيمات اإلرهابية داخل تونس قد إرتبطت تنظيما و 

 فإّن التمعن يف ملف معسكر التدريب بالزعفورية بسيدي بوزيد يكشف إنشقاقا

والئيا للتنظيمات اإلرهابية التوسينة يف إتجاه النكول عن بيعة تنظيم القاعدة 

 ومبايعة دولة اإلسالمية يف بالد العراق والشام.

أصبح  2013"خالل سنة أنه:  ج.وديعوقد ورد تفصيل ذلك يف إستنطاق 

متشددا دينيا بحكم مخالطته للعديد من السلفي� الجهادي� بحكم تردده 

ستمع ي) وأصبح ج.ج ورياض.ب وعصمت.خليلعىل مسقط رأسه بن عون (

لدروس الخطيب اإلدرييس وحرض لبعض دروسه بمدينة سوسة واملكن�، 

م عىل جامع سطح جابر تعرف عىل بعض العنارص منه هعلما أنه أثناء تردد

) وأصبح يجالسهم ع.ص ووائل.ص وشوقي.ق وعمارة.ق وعماد.رضا(

بداخله فكرة الجهاد ورغب يف التحول إىل  ىتتنام تباملقاهي والجامع وبدأ

مكن من ذلك رغم محاولته عبور البوابة وتم تالقطر السوري إال أنه ي

وكان برفقته املدعو رضا قروش  .وعدم حيازته لضمان هإرجاعه لصغر سن

إال أنه كان  .ألشهر الطبيعية تمكن من العبور وعاد ملمارسة حياتهالذي 

مرصا عىل إيجاد طريقة للتحول إىل القطر السوري، ويف إحدى املناسبات 

اإلنضمام إىل خلية  ج وبالل البسدوري.ع وأحمد.أيوبإقرتح عليه املدعو 
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رشف أن امل التحول إىل القطر السوري بحكم إرهابية بتونس قد تساعده عىل

قد ساعد بعض الشباب يف العنرص اإلرهابي محمد البسدوري  عىل الخلية

عملية تسف�هم إىل القطر الليبي ومنه إىل القطر السوري، وبالفعل قبل 

نفا واملدعو سيف آالعرض ونشط ضمن الخلية التي كان أفرادها املذكورين 

فية وكان الدين الجمايل، حيث ساعدت يف إستخراج كمية من الرشائح الهات

بالل البسدوري هو من تكفل بإيصالهم للعنرص اإلرهابي محمد البسدوري، 

 2013وبعد األحداث التي جدت بمدينة بنعون خالل شهر أكتوبر من سنة 

توقف نشاط الخلية ودعم املجموعات اإلرهابية املسلحة املتمركزة بجبال 

فهمي التلييل  الشعانبي ملدة أشهر، ويف إحدى املناسبات إتصل به املدعو

وأعلمه وأن العنرص اإلرهابي محمد البسدوري يرغب يف التواصل معه عرب 

من خالل حسابه  danger dangereuxشبكة الفايسبوك ومكنه من حسابه 

أبو شوشة للشقق املفروشة وبالفعل تواصل معه وإستفرسه عن إمكانية 

دمه ليجيبه من مساعدته عىل التحول إىل القطر الليبي كما يف السابق من ع

كونه يرغب يف أن يساعده يف دعم وإسناد املجموعة اإلرهابية املتمكزة 

قبل عرضه وكلف املدعو نديم حدادة يف إقتناء بعض فبجبال الشعانبي 

الحاجيات وإيصالهم ألحد األشخاص أصيل سيدي بوزيد يكنى بطارق 

واصل ذكر بقية  وقد .(هيثم النصيبي املودع حاليا بالسجن املدني باملرناقية)

علما أنه يف تلك الفرتة الحظ وجود العنارص اإلرهابية ثّم تطرق إىل ما ييل: 

تململ يف صفوف العنارص اإلرهابية يف قضية مبايعة ما يسمى بتنظيم 

الدولة اإلسالمية بالعراق والشام وإستفرسوا األم� الجزائري املكنى 

وإنشقت عن كتيبة معاوية، حيث عربت مجموعة عن مبايعتها لداعش 

البسدوري  محمدإىل جبل السلوم رفقة كل من ( تعقبة بن نافع وتحول

وسيف الدين الجمايل ومحمد صالح الذيبي وحبيب الحاجي وسفيان الخرضاوي 

الدين العلوي ومحمد  عزو وفتحي الحاجي وهشام املنافقي وأرشف الرداوي 

ري وإتفقوا مع األم� ) وقد كان كل واحد متسلحا بسالح ناالنارص املباركي

الجزائري املكنى معاوية عىل أن األسلحة التي بحوزتهم سيتم إعادتها 

للمعسكر يف صورة تقرر تحولهم للقطر الليبي كما مكن األم� الجزائري 

آالف  04أو  03املكنى معاوية املدعو محمد البسدوري من مبلغ مايل قدره 

مجموعات متفرقة وكان يقودهم غادروا املكان مرتجل� عىل أربع وبالفعل 
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كل من حبيب الحاجي ومحمد صالح الذيبي ملدة ست ساعات إىل أن وصلوا 

العنرص اإلرهابي التونيس مراد إىل معسكر جبل السلوم أين وجد كل من 

م املكنى سياف .الغرسيل املكنى أبو براءة والعنرص اإلرهابي التونيس نرص الدين

د املباركي املكنى أبو سيف والعنرص اإلرهابي التونيس جهاوالعنرص اإلرهابي 

التونيس عالء الدين املباركي املكنى رسية والعنرص اإلرهابي التونيس إيهاب الغربي 

بو البص� أاملكنى أبو اليمان والعنرص اإلرهابي التونيس شوقي الفقراوي املكنى 

وليد البسدوري  واإلرهابي التونيس بالل البسدوري املكنى خالد والعنرص اإلرهابي

بو الفجر والعنرص اإلرهابي أاملكنى جعفر والعنرص اإلرهابي خالد الذيبي املكنى 

وكان جميعهم مسلح� بأسلحة نوع كالشينيكوف  ناظم الذيبي املكنى آدم

وبندقية شطاير حيث أعلمنا مراد ومجموعته من كوننا إنشققنا عىل كتيبة 

وعالء الدين املباركي  يهاب الغربحيث انضم إلينا كل من إيعقبة بن نافع 

وشقيقه جهاد وشوقي الفقراوي وبالل البسدوري وخالد الذيبي فيما عرب 

مامة وعدم اإلنشقاق عن كتيبة سالبقية عن رغبتهم يف التحول إىل جبل 

مراد عقبة بن نافع وتنظيم القاعدة وبالفعل وبعد يوم� غادر كل من 

وتم تعي� محمد البسدوري  املنصوري الغرسيل ووليد البسدوري ونرص الدين

أم�ا عىل املجموعة، علما أن كل من خالد الذيبي وناظم الذيبي مكلف� 

يس الفريد عىل متن دابت� بعد التنسيق مع أحد األنفار ابجلب املؤونة من ح

تحاق لم إعالمنا بإتأصيل حايس الفريد، وبعد حوايل األسبوع� أو الثالثة 

مامة ساإلرهابية الجزائرية وإتجهوا ملعسكر جبل  مجموعة من العنارص

وتم عقد إجتماع حول  محمد البسدوري عىل إتصال بحمدي الطرابليسوكان 

وبالفعل إنشقت مجموعة أخرى  ،البقاء تحت تنظيم القاعدة أو اإلنشقاق

العنرص اإلرهابي الجزائري املكنى وحلوا بمعسكرنا بجبل السلوم كل من 

والعنرص اإلرهابي الجزائري  رهابي الجزائري املكنى رشحبيلحذيفة والعنرص اإل 

والعنرص  املكنى عم إبراهيم والعنرص اإلرهابي الجزائري املكنى أبو سفيان

أبو يحي والعنرص اإلرهابي املهدي واإلرهابي الجزائري  ماإلرهابي املكنى ع

بطلحة كنى أبو أيمن الوهراني والعنرص اإلرهابي الجزائري املالجزائري املكنى 

الباتني والعنرص اإلرهابي التونيس سفيان العياري املكنى بأبو محمد التونيس 

 والعنرص اإلرهابي التونيس املكنى بأبو مسلم أصيل حايس الفريد والعنرص اإلرهابي

التونيس خليل املنصوري املكنى سعد والعنرص اإلرهابي التونيس برعان البولعابي 
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 اإلرهابي التونيس صديق املكنى برضار والعنرص املكنى أبو ياس� والعنرص

اإلرهابي التونيس حازم الورتاني املكنى بثابت والعنرص اإلرهابي التونيس فتحي 

الخليفي املكنى بنص� والعنرص اإلرهابي التونيس املكنى بعمر والعنرص اإلرهابي 

يحي أصيل التونيس املكنى معاذ أصيل ماطر والعنرص اإلرهابي التونيس املكنى 

 . بنزرت والعنرص العنرص اإلرهابي التونيس املكنى بأسامة

وتم عقد إجتماع تم خالله تعي� العنرص اإلرهابي الجزائري واملكنى حذيفة 

وبعد أيام إلتحقت مجموعة إرهابية أخرى تابعة  ،أم�ا عىل املجموعة

رص اإلرهابي لعنرص اإلرهابي الجزائري أنس العاتري والعنلتنظيم القاعدة وهم ا

الجزائري لقمان أبو صخر والعنرص اإلرهابي الجزائري عم صالح والعنرص 

اإلرهابي الجزاري املكنى أبو صالح والعنرص اإلرهابي الجزائري املكنى أبو زكريا 

والعنرص اإلرهابي الجزائري املكنى عبد الرحمان والعنرص اإلرهابي التونيس إيهاب 

لعنرص اإلرهابي التونيس نرص الدين املنصوري املكنى اليوسفي واملكنى أبو يق� وا

بجبل السلوم  اوتمركزو مقاتل  بوأسياف والعنرص اإلرهابي الجزائري ميمون 

بعيدا عن معسكرنا بحوايل كيلومرين علما وأن اإلرهابي الجزائري لقمان 

أبو صخر حّل بمعسكرنا وحاول إستقطاب بعض ألشخاص للعودة تحت 

إال أن عرضه  ،دة بعد أن تعذّر علينا التحول إىل القطر الليبيلواء تنظيم القاع

مدي الطرابليس إتصال حبل بالرفض، علما وأن كل من محمد البسدوري و و ق

بالعنرص اإلرهابي بوبكر الحكيم لرشح وضعية املجموعة اإلرهابية 

املتمركزة بجبل السلوم للتنسيق مع عنارص إرهابية تابعة لتنظيم داعش يف 

إلستقبالهم، إال أن بوبكر الحكيم إقرتح علينا تصوير رشيط فيديو  ليبيا

أم� عىل يثبت صحة بيعتنا لداعش وإرساله لبوبكر الحكيم لعرضه 

التنظيم. وبالفعل تجمعنا جميعا يف أحد األيام وقام العنرص اإلرهابي 

الجزائري املكنى طلحة الباتني بتصوير البيعة من خالل هاتفه الجوال 

م أم�نا الجزائري املكنى حذيفة بإلقاء كلمة البيعة وتكفل العنرص حيث قا

اإلرهابي الجزائري املكنى أبو يحي بإرسالها عرب شبكة الفايسبوك وبعد 

أيام إلتحقت بنا عنارص إرهابية كانت متمركزة بجبال جندوبة،  10حوايل 

رهابي وبقي األم� اإلرهابي الجزائري حذيفة بصدد التنسيق مع العنرص اإل 
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أبو بكر الحكيم لتسف� املجموعة اإلرهابية املبايعة للدولة اإلسالمية 

 . 1بالعراق والشام إىل القطر الليبي

 خارج تونس رحلة الثانية:امل .2

أثمرت عمليات التسف� نحو سوريا وصول مجموعات إرهابية تونسية إىل سوريا 

ت أخرى فقد وردعىل وقامت بدورها بتوف� الظروف املالءمة إلستقبال مجموعا

إىل  2012ع خالل شهر فيفري .أنه تحول مع محمد ع.أيمنبترصيحات 

الرتاب الليبي ثم ومن مطار طرابلس تحول وبواسطة طائرة إىل مطار 

إسطنبول ومنه إىل الحدود الرتكية السورية وتحديدا مدينة كلس أين مكث 

أنه قرر العودة  خمسة أيام، وقد تكفل محمد املذكور بجميع املصاريف. غ�

إىل تونس بعد أن تم إعالمه من النفر الذي إستقبلهما من كونهما سوف 

يتلقيان تدريبات عسكرية، وأنهما سوف يقاتالن يف صفوف املجاهدين 

 .2املتقديمن نسبيا يف ساحات القتال حينها عاد إىل ليبيا ومنها إىل تونس

 نية ملحاولة السفر: الوجهة الثا12جدول 

 البلد  العدد النسبة

 سوريا 94 80,34
 ليبيا 10 8,55
 العراق 6 5,13
 مايل 2 1,71
 الجرائر 1 0,85
 مرص 1 0,85
 الشيشان 1 0,85
 فلسط� 1 0,85
 تركيا 1 0,85
  مجموع اإلجابات املتحصل عليها 117 11,7

 ال يوجد إجابة 883 88,3

 املجموع  1000 100
 

                                                           
إعترافات وردت خالل إستنطاق اإلرھابي ودیع.ج في ملف معسكر التدریب بالزعفوریة سیدي بوزید  -1

 .28/01/2016بجلسة  264/34ار دائرة اإلتھام عدد موضوع قر
ع في قضیة السفر إلى سوریا عبر راس الجدیر لیبیا موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد .إستنطاقات أیمن -2

 . 05/11/2015جلسة الصادر ب 337/34
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ن اإلطالع عىل الجدول السابق يثبت أن الساحة اإلرهابية الدولية شهدت حدثا كب�ا إ

، 2014متمثال يف إعالن أبو بكر البغدادي عن قيام دولة الخالفة خالل شهر جوان 

وهو ما ألهم التنظيمات اإلرهابية خاصة يف املنطقة العربية وتحديدا يف املغرب 

لتحاق باملعارك بسوريا دفاعا عن مدينة الرقة العربي التي سارعت إىل محاولة اإل

بإعتبارها املعقل الرئييس لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، يضاف إىل ذلك 

التسهيالت التي وجدها اإلرهابيون التونسيون بإستعمال مطار تونس قرطاج يف 

يفرس إحتالل إتجاه تركيا والتسلل منها عرب الحدود إىل الداخل السوري. وهو ما 

 سوريا للمرتبة األوىل بصفتها وجهة ثانية للسفر.

كما حافظت ليبيا والعراق عىل مركزيهما املتقدم� يف املرشوع اإلرهابي إلستمرار 

 املعارك يف كل منهما.

أن إبنه غادر تراب الجمهورية ش .والد حمدة ش.عمرورد بترصيحات 

جوان  28داعش بتاريخ  التونسية بإتجاه سوريا للجهاد يف صفوف تنظيم

إذ غادر املنزل يومها كعادته لإللتحاق بمركز عمله بوزارة املالية  2014

مونبليزير تونس ومنذ ذلك اليوم إنقطعت أخباره إىل أن إتصل به بتاريخ 

وأعلمه من كونه متواجد بالقطر السوري بعد أن تحول عن  07/08/2014

اسطنبول ومنه تحول إىل طريق الطائرة بمطار تونس قرطاج إىل مطار 

القطر السوري. وعند مطالبته العودة إىل الوطن رفض ذلك وبتاريخ 

إتصال هاتفي من خارج أرض الوطن  (أي الوالد)ورد عليه  13/10/2014

من شخص يتحدث اللهجة الرشقية أعلمه أن إبنه قد تويف يف إحدى املعارك 

 . 1ئمة بسوريااالد

 1988ماي  02املولود يف  ف.زيادأّن إبنه  .فصالحكما ورد عىل لسان الشاهد 

واملتخرج منذ سنة واملتخرج من املدرسة الوطينة لعلوم التمريض بسوسة 

والذي زاول دراسته باملرحلة الثالثة بنفس الشعبة باملنار تونس قد سافر 

إىل سوريا دون علمه بواسطة طائرة عرب مطار  2012خالل شهر أكتوبر 

ا ليتحول الحقا إىل سوريا وينضّم إىل صفوف املقاومة تونس قرطاج إىل تركي

                                                           
ة اإلتھام إعترافات واردة على لسان الشاھد عمر.ش حول وفاة إبنھ حمدة.ش بسوریا موضوع قرار دائر -1

 . 31/12/2015بجلسة  380/34عدد 
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السورية دون أن يكون عىل علم إن كانت تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف 

 .1العراق والشام

ألن شقيقه عبد الرحمان غادر محل سكنى  ع.يوسفولقد إعرتف الشاهد 

م إىل وجهة غ� معلومة قبل أن يتصل به 11/11/2014العائلة بتاريخ 

 . 2الحقا ويعلمهم أنه سافر إىل القطر السوري طلبا للجهاد

تقدمت إىل مركز األمن وأعلمته أن إبنها عالء أن  نبيلة.كولقد سبق للمسماة 

طلب تسليمه جواج سفره بنية إستعماله للسفر بسوريا وأمام رفضها قام 

 .3بتهديدها بالقتل بواسطة سك�

 السفر خلسة :13جدول 

   العدد النسبة

 نعم 41 4,1

 ال 43 4,3

 ال يوجد إجابة 916 91.6

 املجموع  1000 100
 

ويمكن إعتبار أن السياسة الجزائية للدولة تشكوا من الغموض يف حالة إعالم 

العائالت عن إختفاء أبنائهم وإلتحاقهم بسوريا للقتال هناك. فقد ثبت من امللفات 

لعائالت كانت تضطر إىل اإلعالم عن أبنائها خوفا من وصولهم إىل القضائية أن ا

سوريا وموتهم هناك، مفضلة مبارشة التتبعات الجزائية ضدهم داخل تونس وعند 

اإلقتضاء إيقافهم ومحاكمتهم عىل مص�هم املحتوم عند وصولهم إىل بؤر التوتر 

 خارج تونس.

بع الزجري الردعي دون أي إجراءات إال أن هذه السياسة الجزائية إعتمدت عىل الطا

 مصاحبة ودون أي إحاطة نفسية أو إجتماعية خاصة يف حالة الُقّرص.

                                                           
إعترافات وردت على لسان صالح.ف حول إلتحاق إبنھ زیاد بسوریا للجھاد موضوع قرار دائؤة اإلتھام  -1

 .10/12/2015بجلسة  383/34عدد 
إعترافات وردت على لسان یوسف.ع في ملف اإللتحاق بالتنظیمات اإلرھابیة بسوریا موضوع قرار دائرة  -2

 .16/04/2015بجلسة  116/34اإلتھام عدد 
 .10/03/2016بجلسة  535/34إعترافات وردت بقرار دائرة اإلتھام عدد  -3 
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ملف تسف� الشباب التونيس بالجهاد بسوريا قيام اإلرهابي ولقد ثبت من 

بنية الجهاد بعد قيامه  ط بتسف� الشباب السلفي إىل القطر السوري.جهاد

تأش�ات سفر للدول األجنبية تمكنهم  بتزوير وثائق يتحصل بموجبها عىل

من مغادرة تونس والتحول إىل بؤر التوتر وقد إلقاء القبض عليه وحجز 

وبعد إعرتافه أمكن إلقاء مبالغ مالية متفاوية لديه من العملة األجنبية 

ف .وطارق .قالقبض عىل مشارك� له فيما إرتكبه من أفعال وهم وليد

  .1ب.ظ ووئام.غ وهاجر.ومحمد

رشع يحدثه عن الوضع  ف.طارقأّن  ز.محمد عيلما ورد عىل لسان اإلرهابي ك

يف سوريا وعن وجوب الجهاد هناك ونرصة املسلم� ثم فتح له حساب عىل 

الشبكة اإلجتماعية فايسبوك تحت إسم محمد عيل املهاجر ثم سار يعرض 

عليع بعض املشاهد تربز عمليات قتل للسوري� من طرف الجيش النظامي 

إىل أن فاتحه ذات مرة يف مدى رغبته يف التحول إىل سوريا وبعد فرتة وافق 

عىل ذلك نظرا إىل عامل الخصاصة الذي كان يشكو منه بعد أن يئس من 

 1000ف من مبلغ .الحصول عىل مورد رزق وبالتايل مكنه املدعو طارق

مطار  دينار لإللتحاق إىل سوريا، وعند حلوله إىل األرايض الرتكية قادم من

تونس قرطاج هاتف شخص يدعى عبد الرحمان الذي إلتحق به واصطحبه 

. حيث بوصولهما هناك قام عرب مساعدة شخص� بإدخاله إىل جهة أنطاكيا

إىل سوريا وتحديدا إىل منطقة ريف إدلب أين وجدو شخص يدعى سياف 

نفرا منضوون تحت  22كائن هناك والذي أخذهم إىل أحد املنازل التي تضم 

تيبة تدعى أحفاد الصحابة وهي كتيبة تضم جنسيات تونسية وتركية ك

ودنماركية وسورية وليبية. كما حقق أن املرشف� عىل الكتيبة كانوا 

يتحرزون من املنضوين تحتها لذلك ال يعطونهم السالح إال بعد فرتة معينة 

من الزمن، غ� أنه شارك يف أعمال حراسة للكتيبة املذكورة دون سالح 

فقد سئم مكوثه هناك  مدة اهد تحليق الطائرات يف األجواء. نظرا لطولوش

  .2ذلك الوضع فقرر حينها العودة

                                                           
بتاریخ  489/34ملف تسفیر الشباب التونسي إلى سوریا للجھاد، موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد  -1

18/02/2016. 
 19/34روس موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد إستنطاقات وردت بملف الخلیة اإلرھابیة الزھرة بن ع -2

 .05/03/2015بجلسة 
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إن دراسة امللفات القضائية تثبت أن السفر إىل ليبيا لم يعد مجرد مرشوع فردي 

. فلقد وإنما تحول إىل مرشوع عائيل وجماعي تنتقل ضمنه عائالت كاملة إىل سوريا

ينويان  وشقيقه غيث ع.ثابتحول إىل سوريا للجهاد أن ورد من ملف الت

الذهاب إىل سوريا للقتال لإلنضمام إىل الجماعات املقاتلة هناك وذلك بتأث� 

أ الذي أكد أنه متأثر بالفكر السلفي الجهادي .بإبن شقيقتهما املدعو محمد

 ةش عرض عليهم التحول إىل سوريا للقتال ضمن الدولة اإلسالمي.أن كريم

 . 1العراق والشامب

ولقد ثبت من ملف محاولة إرهبيات تونسيات إجتياز الحدود خلسة نحو سوريا 

تبنت الفكر السلفي الجهادي وتعرفت عىل املتهمة عرب ليبيا أن املتهمة سارة 

فاطمة التي تتبنى بدورها هذا الفكر وعرضت عليها يف إحدى املناسبات 

تحاق بالجماعات املقاتلة هناك كما فكرة التحول إىل ليبيا خلسة بنية اإلل

مكنتها من حساب عىل شبكة التليقرام بإسم أبو معاذ للتنسيق معه يف 

خصوص السفر معلمة إياها بأنه بإمكانه التكفل بمصاريف سفرها 

وإتصالها بصاحب هذا الحساب بأنه متواجد بمدينة رست الليبية، وكانت 

ل ضمن تنظيم داعش. وقد ترغب يف اإللتحاق بشقيقها سعيد الذي يقات

د .غ وصالح الدين.وافقت عىل التحول رفقة املظنون فيهم إبراهيم

 .2أ إىل ليبيا.س وسارة.وهاجر

وتأكيدا ملسار إنتقال مرشوع السفر إىل سوريا من مرشوع فردي إىل مرشوع عائيل 

بملف محاولة  19/09/2015عند إستنطاقها بتاريخ  ش.إيناسأقّرت اإلرهابية 

أنها كانت تزوجت باملدعو الحدود خلسة لإللتحاق بالدولة اإلسالمية  إجتياز

وأنجبت منه أبنائها الثالثة محمد وحبيبة وجواريا  2005ن منذ سنة .عدنان

إال أنه وحوايل سنة وثمانية أشهر أعلمه بالتحول للقتال صلب صفوف 

تنظيم جربة النرصة املتمركز بسوريا واملحارب ضد نظام بشار األسد 

وإتجه بصفة رشعية عرب مطار تونس قرطاج نحو تركيا ومنها تمكن من 

العبور إىل األرايض السورية أين بإتصاله معها هاتفيا، مؤكدة أن زوجها 

أشعرها باملدة األخ�ة بتوليه اإلنتماء إىل الدولة اإلسالمية وألح خالل 

                                                           
 .03/03/2016بجلسة  518/34معطیات وردت بقرار دائرة اإلتھام عدد  -1
إعترافات وردت بملف محاولة إجتیاز إرھابیات تونسیات إجتیاز الحدود خلسة نحو سوریا عبر لیبیا،  -2

 .10/03/2016بجلسة  534/34موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد 
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ئها. ونظرا مكاملاتها الهاتفية األخ�ة قصد اإللتحاق به بسوريا صحبة أبنا

لعدم تحوز إبنتها الصغرى عىل جواز سفر إضافة إىل أن هاته الوثيقة 

تستوجب إمضاء وليها الرشعي املتغيب فقد أكد لها زوجها وجوب إجتياز 

الحدود التونسية خلسة كما أعلمها بأنه سيتوىل تنفيذ العملية مع أحد 

رة أجرة صحبة ... وقد تحولت إىل مدينة بنقردان يف سيامعارفه من ليبيا

أبنائها لتبقى هناك يف إنتظار اإلتصال بها مؤكدة أن تأخر الوقت نسبيا 

وخشيتها من حلول الظالم دعاها لإلتصال مجددا بزوجها بسوريا والذي 

عاد ليؤكد لها أنه سيقع ترتيب أمر إقامتها املؤقة، مش�ة أنه مبارشة إثر 

خاطبتها من خالله إمرأة  مكاملة زوجها تلقت مكاملة هاتفية من رقم ليبي

وأكدت لها أنها سلمت رقمها إىل أحد متساكني مدينة بنقردان الذي سيتوىل 

وتوىل نقلها  C15إيوائها بمنزله، وقد حرض هذا الشخص عىل متن سيارة 

 10وأبنائها إىل منزل بجهة بنقردان حيث إستقرت هناك ملدة ال تتجاوز من 

هاتفية من نفس الرقم دعتها لإللتحاق  دقيقة تلقت أثنائها مكاملة 15إىل 

مجددا بمحطة سيارات األجرة أين حل شخص عىل متن شاحنة خفيفة قام 

بنقلها وأبنائها إىل أحد املنازل، حيث بقيت يف اإلنتظار ويف حدود الساعة 

الثامنة والنصف ليال تمت دعوتها مجددا للصعود للشاحنة وقد الحظت أن 

ول مرة مؤكدة أن صاحب الشاحبة ومرافقه شبان قابلتهم أل  4برفقتها 

املعدة  صاحب املنزل تولوا إحاطتهم بمجموعة من الحاويات البالستيكية

لنقل البنزين ثم إنطلقوا بهم عرب الطريق الصحراوية للدخول خلسة للرتاب 

الليبي مش�ة أنه وبعد حوايل الساعة ثقبت عجالت السيارة، كما تم إعالمها 

ف سيارة إدارية مؤكدة أن صاحب الشاحنة وبعد بمالحقتهم من طر 

اإلبتعاد قليال عن املكان توقف طالب منها النزول كما توىل ترك الشاحنة 

والفرار، مضيفة أنها وأبنائها الثالثة وإثن� من الشبان التي رافقوها تم 

 . 1القبض عليهم يف تلك الليلة

 

 

                                                           
إستنطاقات وردت بملف إجتیاز الحدود خلسة باإللتحاق بالدولة اإلسالمیة، موضوع قرار دائرة اإلتھام  -1 

 .03/12/2015بجلسة  289/34عدد 
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 لبلد الذي سافر اليه خلسة: ا18الرسم البياني 

 

 *بالنسبة لألجانب

إن اإلطالع عىل الرسم البياني السابق أن مسارات السفر سواء ان كانت بشكل قاني 

 أو خلسة ال تتغ� نتائجها بإعتبار أن ليبيا تضل الوجهة الرئيسية فيما يتواصل

 سوريا يف املرتبة الثانية.  ترتيب

"لديه اربعة اشقاء ينتمون جميعهم اىل  :نأ ح.خليلولقد ثبت من استنطاق 

ح الذي يقاتل .صفوف الدولة االسالمية بالعراق والشام وهم كل من صديق

، اىل جانب )، وقد علمت افراد العائلة بوفاته19/09/2015ن بالعراق (اآل 

والذي علم  2013ح املتواجد حاليا بالقطر السوري منذ سنة .شقيقه خالد

، عالوة عىل ذلك فان لديه ف الدولة االسالميةانظم اىل صفو  الحقا انه

 2014شقيق� عيل وسفيان املتواجدين يف ليبيا وقد تحوال اليها سنة 

وانضما اىل تنظيم الدولة االسالمية وقد علم منهما انهما متواجدان بمدينة 

رست الليبية مؤكدا ان شقيقه عيل الذي كان اكثر اشقائه اتصاال معه كان 

   .1تحاق به واالنضمام التنظيم االرهابي املذكور"يحثه عىل االل

  

                                                           
إعترافات وردت في ملف محاولة أشقاء التحول خلسة إلى لیبیا ومنھا إلى سوریا للجھاد، موضوع قرار  -1 

 .18/02/2016بجلسة  448/34دائرة اإلتھام عدد 
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يف الداخل  التونسية التنظيمات اإلرهابية: الباب الرابع

 والخارج

إن التنظيمات اإلرهابية، وإن كانت تنشأ وتتشكل عىل أساس وطني ضمن حدود 

دولة بعينها، إال أنها تخضع إىل التنظيمات اإلقليمية والدولية التي تتبنى نفس 

رشوع. ولذلك فإنها تساهم بالقدر املطلوب يف املعارك سواء عىل مستوى وطني أو امل

اإلقليمي أو الدويل. كما أن التنظيمات اإلرهابية الدولية بدورها يمكن أن تساعد 

بالدعم واملساندة وباملال والسالح مختلف التنظيمات املنضوية تحت رايتها. هذا 

بمستوايتها املتعددة وطنيا وإقليميا ودوليا هو التداخل ب� التنظيمات اإلرهابية 

 الذي يفرس تالزم مسارات اإلنضمام إليها داخل تونس وخارجها.

وتجدر املالحظة أن تطورها داخل تونس إثر الثورة إنعكس مبارسة عىل التنظيمات 

 اإلرهابية الدولية.

 التنظيم االرهابي يف الخارج : سنة االنضمام ايل19الرسم البياني 

 

  النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم *

إن الرسم البياني املشار عليه أعاله يكشف دون إلتباس سنة إنطالق املرشوع 

)، ح� تشكلت وتكونت املجموعات اإلرهابية يف 2011اإلرهابي يف تونس (سنة 

لعفو الترشيعي العام ومن تنظيمات أعادت إحياء الصلة ب� املجموعات املتمتعة با
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بينهم مجموعة سليمان والعائدين من املنايف، واملنتم� حديثا للفكر اإلرهابي تحت 

 تأث� عوامل مختلفة، ليتحولوا إىل تنظيمات حاملة ملرشوع مناهض للدولة املدنية. 

لتبلغ أوجها  2012ولقد تطورت التنظيمات اإلرهابية بشكل تصاعدي خالل سنة 

قبل أن ترتاجع نسبيا إثر ذلك مثلما هو ثابت بالرسم البياني  2013يف سنة 

 السابق.

 التنظيم االرهابي يف الخارج ويف تونس: االنضمام ايل 20الرسم البياني 

 

 نعم* النسبة إعتمادا عىل اإلجابات ب                                                            

التايل أن مسار اإلنضمام إىل التنظيمات اإلرهابية خارج يتضح من الرسم البياني 

سار اإلنضمام إىل مثيالتها داخل تونس متالزمان، فتنامي عملية اإلنضمام متونس و 

داخل تونس يصاحبها تنام يف مساندة ذلك املرشوع يف الخارج وهو ما يفرس أن 

بوت�ة متصاعدة تم يف الحالت� إىل أن بلغت  2011إنطالق تلك العملية خالل سنة 

سواء داخل تونس أو خارجها، لترتاجع نسب  2013و 2012ذروتها خالل 

 اإلنضمام إىل التنظيمات اإلرهابية داخل تونس وخارجها.

ويمكن تفس� حالة التالزم ب� املسارين من خالل وجود عالقات عضوية ومتينة 

. فبمجرد تأسيس اإلقليمية والدولية إمتداتهابة ب� التنظيمات الوطنية و لوص

 أم� تنظيم أنصار الرشيعة بتونس وتركيز خالياه سارع إىل إعالن البيعة إىل
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الذي ينتمي إليه وهو القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي. وهذا التنظيم اإلقليمي 

 التنظيم اإلقليمي مرتبط بدوره بالتنظيم العاملي بالقاعدة.

 تصنيف التنظيمات اإلرهابية التونسية سواء التي بارشت نشاطها إّن التمعن يف

داخل تونس، أو التي نشأت خارجها، تثبت أن إستعمال التسميات يف جميع أطوار 

ومراحل امللفات القضائية تميّز بعدم الدقة والغموض بل بالتناقض. فقد تّم 

يف أحيان  ةوجماعة إرهابييف بعض األحيان  خلية إرهابيةإستعمال مصطلح 

أو  ورسيّة كتيبةأو  مكتب جهوييف حاالت مغايرة أو  وتنظيم إرهابيأخرى 

غ�ها من التسميات أو الترصيحات التي وردت جزافا دون تعريف أو مفهوم أو 

 تدقيق.

وإذا كانت الطبيعة الرسية للتنظيمات اإلرهابية وخطورة األنشطة التي تبارشها 

يف إستعمال املصطلحات املناسبة، فإّن بعضها يربران بعض التعارض واإلضطراب 

اآلخر يعود إىل غياب التكوين والرسكلة للجهات املتعّهدة بمتابعة الحالة اإلرهابية 

التونسية. باإلضافة إىل أّن مؤسسات الدولة التونسية اإلدارية واألمنية والقضائية لم 

ل اإلستقرائية التي تتّم تتوّصل إىل صياغة مبادئ توجيهية عاّمة تنّظم مسار األعما

يف املرحلة اإلتهامية، بداية من أعمال الباحث اإلبتدائي، حرسا كان أو رشطة، مرورا 

 بقلم التحقيق ودائرة اإلتهام بل وحتى باملرحلة اإلتهامية التعقيبية.

ورغم اإلهتمام املتزايد بالحالة اإلرهابية التونسية من طرف العديد من الجهات 

ّن ذلك لم يضف إال مزيدا من الغموض واإللتباس. خاصة بعد املتداخلة، فإ

الرصاعات التي تّمت إقليميا ودوليا ب� تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية يف 

العراق والشام. إذ ثبت من امللفات القضائية أّن اإلرتباط األصيل للتنظيمات 

رب اإلسالمي وعربها تنظيم اإلرهابية التونسية الذي تّم بمبايعة القاعدة يف بالد املغ

القاعدة العاملي، قد تغّ� بعد إنشقاق بعض املجموعات اإلرهابية التونسية بإتجاه 

 .2014مبايعة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) خالل صيف 

بية يف تحديد املصطلحات الخاصة بتسمية ولتجاوز حالة الغموض والضبا

 .ةليل التاليالتحالتصنيف و  عىل أدوات  تّم اإلعتمادالتنظيمات اإلرهابية يف تونس 
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I. القائمة املوحدة لجزاءات مجلس األمن 

وهي قائمة يف تصنيف األفراد والكيانات والجماعات اإلرهابية عىل مستوى العالم 

يتّم فيها التعّرض إىل كّل األفراد واملنظمات والكيانات والجماعات التي إعتربها 

مم املتحدة إرهابية. وهي قائمة تتم مراجهتها سنويا لأل  التابع مجلس األمن

بالحذف والزيادة. ويتم إعدادها من طرف لجنة مختّصة وتعّد مرجعا رئيسا 

 وأساسيا لتحديد التنظيمات.

لم يوكل مهمة تنفيذ مقررات مجلس األمن  2003لسنة  75واملعلوم أن قانون عدد 

 2012رهابي سامي الصيد خالل سنة إىل أي جهة إدارية أو قضائية. فلقد تمكن اإل 

مغادرة الرتاب التونيس والرجوع إليه بشكل قانوني رغم وجوده عىل تلك  2013و

القائمة وكان يفرتض أن يتم حرمانه من مغادرة الرتاب التونيس وتجميد أرصدته 

 تطبيقا لقرارات مجلس األمن.

املتعلق  2015سنة ل 26ولقد تم تالف هذا النقص عند سن القانون األسايس عدد 

بمكافحة اإلرهابة ومنع غسل األموال بأن أسندت عملية مراقبة قرارات مجلس األمن 

وتنفيذها إىل اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب التي صارت مطالبة باإلجراءات 

 التنفيذية عىل املستوى الوطني.

مة املوّحدة ىل القائإاإلستناد  2015وقد سبق لبعض حكام التحقيق بداية من سنة 

لجزاءات مجلس األمن لتوجيه اإلتهام باإلنتماء إىل تنظيمات إرهابية مثل تنظيم 

أنصار الرشيعة والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي والدولة اإلسالمية يف بالد العراق 

 والشام وغ�ها.

حيث الجدال يف ثبوت التصنيف منزل تميم نابل ما ييل: "فقد ورد بملف 

نظيم دولة داعش ولقائده املدعو ابو بكر البغدادي وتنظيم االرهابي لت

القاعدة باملغرب االسالمي وتنظيم جبهة النرصة الهل الشام كيفما جاء 

بقائمة الجزاءات املوحدة املعدة من طرف لجنة الجزاءات املنبثقة عن قرار 

وهو القرار النافذ  15/10/1999املؤرخ يف  1267مجلس االمن عدد 

اق االمم املتحدة منذ ة التونسية تبعا النضمامها مليثبالجمهوري

، وما يستتبع ذلك من تعهدها بتنفيذ مقتضياته باعتباره 12/11/1956
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من صنف املعاهدات الدولية املصادق عليها، والتي تكتيس علوية عىل 

من دستور الجمهورية  20القوان� الداخلية تطبيقا الحكام الفصل 

  .1"2014التونسية لسنة 

املعلوم أّن قرار مجلس األمن الذي أّسس إلنشاء هذه القائمة املوحدة يلزم من و 

الدول بإتخاذ ثالثة تداب� أساسية عند ثبوت إنتماء أفراد أو مجموعات لديها إىل 

تدب� منع السفر، تجميد األموال، ومنع حمل السالح يف الدول التنظيمات اإلرهابية: 

  . 2التي ال تسمح بذلك

II. الهرمية  ماء إىل تنظيم إرهابي ضمن هيكلتهتاإلن 

ويقصد بها أّن التنظيمات اإلرهابية يتّم اإلنتماء إليها سواء يف مستوى قياداتها 

الوطنية التي تكون عادة منظمة يف مجلس الشورى وكذلك يف أجهزتها الرئيسية 

أو يف  وأجنحتها كالجناح الدعوي والجناح األمني الرسي والجناح العسكري وغ�ها

مستوى مكاتبها الجهوية واملحليّة واملجموعات املرتبطة بها والخاليا التابعة لنفس 

تمت مالحظة أن تنظيم أنصار الرشيعة الذي  ،التنظيم. فمن خالل امللفات القضائية

 يعاضده يف ذلك مجلس الشورى، وجناح دعويته أم�ه أبو عياض ر يرشف عىل إدا

 وجناح إجتماعي بإرشاف عفيف العموري الميوجناح إع بإرشاف هشام السعدي

وهي الرتكيبة العلنية عىل املستوى الوطني باإلضافة إىل  بإرشاف أحمد العكرمي

الجناح العسكري الّرسي بإرشاف محمد العوادي املكنى الطويل والجناح األمني 

الّرسي بإرشاف محمد العكاري شهر الالفايات وجناح اإلخرتاق وبث اإلشاعة الذي 

عندما تّم القبض عىل قيادات هذا  2013كان بصدد التصميم والبناء خالل سنة 

 التنظيم. 

 

 

                                                           
، وكذلك 15/11/2015بجلسة  328/34معطیات وردت بملف منزل تمیم موضوع قرار دائرة اإلتھام عدد  -1

بجلسة  377/34، وأیضا بقرار دائرة اإلتھام عدد 03/03/2016بجلسة  515/34بقرار دائرة اإلتھام عدد 
03/12/2015. 

 .15/10/1999الصادر بتاریخ  1267قرار مجلس األمن عدد  -2
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 الخطة داخل التنظيم االرهابي يف تونس: 21الرسم البياني 

 

 النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم*                            

لسابق يكشف البناء الهرمي للتنظيمات اإلرهابية إن اإلطالع عىل الرسم البياني ا

داخل تونس إثر الثورة. فإذا كان املؤتمر األمول لتنظيم أنصار الرشيعة  التي نشأت

قد أفرز أم�ا هو سيف هللا بن حس� املكنى أبو عياض مع مجلس شورى وجناح 

قد  دعوي مع جناح ثاني إعالمي وجناح ثالث إجتماعي، فإن امللفات القضائية

كشفت أنه إىل جانب هذا التنظيم الهرمي العلني تونجد أجهزة وأجنحة رسية لم 

 يكشف عنها مثل الجناح األمني الرسي والجناح العسكري.

وقد تمت معاينة أن لهذا التنظيم مكاتب جهوية وأن هناك خاليا ومجموعات 

ياض. كما عنقودية منفصلة عن بعضها البعض قد إرتبطت به بمبايعة أم�ها أبو ع

أّن بعض املجموعات املتواجدة بجبال الشعانبي والكاف وجندوبة لها إرتباطات 

 مبارشة مع هذا التنظيم وإن كانت تنشط ضمن كتيبة بن نافع أو غ�ها.

وتجدر اإلشارة أن التسميات وإن تعّددت من مستواها الوطني إىل مستواها 

أو مجموعات تشكلت بعيدا عن  الجهوي واملحّيل أو مثّلت خاليا إرهابية مستقلة

القرارات املركزية، فإّن العامل املهم يف تصنيفها من حيث اإلنتماء إىل التنظيمات 

يعود إىل جملة املؤرشات الخارجية وخاصة منها البيعة. إذ يكفي أن تكون بيعتها 

 قد إنعقدت يف إتجاه تنظيم أنصار الرشيعة لتصنّف ضمنه.
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III.  تونيس خارج تونساإلنتماء إىل تنظيم إهابي 

لقد ثبت من امللفات القضائية أّن جملة من العنارص القيادية اإلرهابية داخل تونس 

عمدت بعد مغادرتها إىل تأسيس تنظيمات ومعسكرات أعّدت إلستقبال إرهابي� 

ولقد كانت املعطيات تونسي� وتدريبهم وتوجيههم لتنفيذ أهداف داخل تونس، 

مية تلك التنظيمات إذ إعتربتها يف بعض الحاالت القضائية غامضة يف خصوص تس

نسبة إىل زوجة  رسية أم يمنىكتائب مثل كتيبة املتبايعون عىل املوت أو رسايا مثل 

ديسبمر  30يف  من والية منوبة رضا السبتاوي محرزية التي قتلت بدوار هيرش

2012 . 

 النضمام ايل التنظيم االرهابي بالخارج سنة وبلد ا: 22الرسم البياني 

 

 * النسبة إعتمادا عىل اإلجابات بنعم                                                       

إن اإلطالع عىل الرسم البياني السابق والذي تم فيه إستعمال متغّ� السنة مقارنة 

لدول األكثر أهمية بالنسبة بمتغ� البلد يثبت إستمرار إعتبار ليبيا ثم سوريا ا

هي  2014و 2013و 2012للتنظيمات اإلرهابية التونسية مع مالحظة أن سنوات 

السنوات التي شهدت ذروة اإلنتماء إىل التنظيمات اإلرهابية بالخارج وذلك لرتابط 

 املرشوع اإلرهابي داخل تونس مع الخطط اإلرهابية بكل من ليبيا وسوريا.
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ت اإلرهابية التونسية املوجودة بالخارج فإنه سيتّم تصنيفها وعموما فإن التنظيما

وإعتبارها من خالل إنتمائها إىل تنظيماتها األصلية القائمة يف تونس وبيعتها 

 األصلية ما لم يثبت أنها بايعت أمراء وتنظيمات أخرى يف بلد اإلقامة.

IV.  مبايعة أفراد ومجموعات لتنظيمات إرهابية موجودة

 يف الخارج

من امللفات القضائية اللجوء املتزايد ألفراد ومجموعات إرهابية ملبايعة ثبت 

تنظيمات إرهابية عاملية موجودة خارج تونس سواء بواسطة شبكات اإلتصال 

اإلجتماعي أو بواسطة منتم� لها مثل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 

وتنظيم الدولة اإلسالمية يف  والقاعدة العاملية وجبهة النرصة وتنظيم أحرار الشام

العراق والشام وغ�ها. وقد تمت مالحظة حالة من اإلستقاللية التنظيمية لهؤالء 

 األفراد واملجموعات إذ ال يمكن التأكد من وجود إرتباطات تنظيمية داخل تونس.
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 العامة الخــاتمــة

كة اإلرهابية تعترب لقد ثبت من خالل امللفات القضائية التي تمت دراستها، أّن الحر 

من أكثر املستفيدين من الثورة التونسية، إذ تّم إطالق رساح من كان منهم 

يات التي ن الثورة وإستفادوا من مناخ الحر بالسجون خالل األشهر الثالث األوىل م

صاحبها، إلعادة التهيكل، واإلنتشار العلني من خالل الخيمات الدعوية والقافالت 

ذلك من خالل تغي� الفضاء الداخيل والخارجي يف الجوامع الخ�ية والطبية وك

واملساجد فداخلها تم طرد األيمة وإبعادهم عن املنابر وتنصيب أيمة موال� لهم، 

محكم� السيطرة عىل أكثر مساجد وجوامع الجمهورية. أما خارجها فلقد تّم وضع 

ت والرايات أتباعهم أمام املساجد لبيع العطورات والكتب وتوزيع املطويا

 واإلستقطاب.

لقد أث�ت خالل هذه الدراسة مسألة تحديد طبيعة أرض تونس، بإعتبارها أرض 

إىل الحالة الثانية عرب مسار  األوىل أو أرض جهاد، أم أنها إنتقلت من الحالة ىدعو 

تراكمي، ورسّي، ومعّقد. فاملعلوم أّن الترصيحات التي أطلقت عىل لسان قادة 

ابية مبارشة إثر تمتعهم بالعفو الترشيعي العام قد إعتربت أنه ال التنظيمات اإلره

يمكن لهم أن يرفعوا السالح يف وجه هذا الشعب الذي أخرجهم من السجون 

وأعادهم من املنايف. لكن هذا ما حدث تماما، فتوقيت تلك الترصيحات حسب ما 

رسية لهاته تثبته هاته الدراسة كان متزامنا مع إنشاء األجنحة العسكرية ال

التنظيمات، وإرسال الحلقة الضيّقة من منتسبيها إىل معسكرات درنة وبن الوليد 

نس فور اإلنتهاء من للتدرب عىل القتال بعد تسجيل إلتزامهم بالعودة إىل تو بليبيا 

 .تلك املهمة

كما أن مسارات تهريب السالح إىل داخل تونس قد تمت مبارشتها منذ شهر أكتوبر 

الحلقة الضيقة املحيطة بالخطيب البخاري املكنى اإلدرييس  من طرف 2011

املدعومة من مجموعة سليمان وخاصة منها املقيم� بواليات قفصة وسيدي بوزيد 

والقرصين، قبل أن تقرر الحلقة الضيقة املحيطة بسيف هللا بن حس� املكنى أبو 

. 2012نوفمرب  عياض الرشوع يف تلك املهمة أي تهريب السالح أي بداية من شهر

وال يعني هذا إطالقا أنه لم توجد ولم تبارش عمليات تهريب وإدخال السالح قبل 

، لكن امللفات تلك الفرتة ولم تكن هناك جهات أخرى متورطة يف ذلك بل إن الدراسة
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 القضائية التي أمكن للمركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب لم تثبت

 بشكل مكثف.عمليات تهريب سالح أخرى 

وجود إلتباس عىل تبّ� إن التدقيق يف املعطيات القضائية التي أمكن اإلطالع عليها 

، واإلنضمام إىل الحركات اإلرهابيةمستوى املفاهيم واملضام�، فيما يتعلق باإلنتماء 

إذ كث�ا ما إعتمد الباحث اإلبتدائي أو املناب حرسا كان أو رشطة املعطيات املتعلقة 

واإلستقطاب الكتب، والشبكات اإلجتماعية، واألنرتنت وغ�ها لتوجيه  ،بالتأث�

، اإلتهامات. وقد سانده الحقا يف حاالت متعددة حكام التحقيق، ودوائر اإلتهام

وحتى حكام األصل. وقد تب� من اإلطالع عىل قرارات دائرة اإلتهام أو عىل األحكام 

رص، مما أوحى بوجود خلط ب� التي صدرت أن اإلدانة تأسست عىل تلك العنا

املرحلة السابقة لإلنتماء أو اإلنضمام، وهي مرحلة التأثر باألشخاص، والخطب 

التحريضية بالجوامع واملساجد، ووسائل اإلتصال والتواصل، والكتب، واإلعالم 

وغ�ها، وب� مرحلة اإلنتماء وهي إعالن اإلنضمام بأفعال مادية وخارجية ال خالف 

 حولها. 

لك سعى املركز التونيس للبحوث والدراسات حول اإلرهاب لرفع اإللتباس والخلط لذ

بوضع ضوابط صارمة وواضحة تفصل ب� املرحلت�، معتربا أن املرحلة السابقة 

لإلنتماء وهي مرحلة فكرية ونفسية ونظرية وعقائدية خاصة بالفرد، لم تتحول إىل 

مجتعيا، وهي يف هذا املستوى مجرد فعل مادي ولم تخرج إىل العلن لتصح مرشوعا 

قناعة شخصية. أما املرحلة الثانية وهي التي تتحول فيها تلك املعتقدات إىل أفعال 

مادية يتم مالحظتها من خالل مؤرشات خارجية لإلنضمام واإلنتماء إىل التنظيمات 

اإلرهابية، فهي املرحلة التي تتحول فيها الشخصية العادية إىل شخصية إرهابية 

 يصح تتبعها ومساءلتها عىل أفعالها املجرمة واملدانة.

إىل  وقد تناول املركز يف هذه الدراسة بعض املؤرشات الخارجية التي تكشف اإلنتماء

 وإختيار كنية أو قبول ،من بينها إعالن البيعة وقبولها التنظيمات اإلرهابية

فر والتسف� إىل بؤر إسنادها، والتدرب عىل السلح واإلنضمام إىل املعسكرات، والس

 التور وأخ�ا الرباط.

إن التأمل يف امللفات القضائية للظاهرة اإلرهابية، يثبت أن للمرأة مكانة متعاظمة 

بداية تشكل الظاهرة اإلرهابية يف تونس إثر الثورة يف إطار  ه يفاألهمية. إذ أن
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وع اإلرهابي مكانة خاصة، إذ كان املرش  العنرص النسائي يتم إيالء تنظيمات لمال

التونيس مرشوعا ذكوريا بإمتياز. إالّ أن توسع الظاهرة اإلرهابية أفقيا وعموديا، 

ال تتحمل إستئثار الرجال  به خلق للعنرص النسائي فضاءا متميّزا، وأنشطة خاصة

 بها. 

كتنظيم إرهابي، ومالحقة  بتونس وبعد اإلعالن عن تصنيف تنظيم أنصار الرشيعة

أعادت التنظيمات اإلرهاريبة تقييم األدوار املوكولة للمرأة  ،سجنهاوقتلها و  ،قياداته

بتوسيع نشاطها، وإرتقائها يف السلم الهرمي للتنظيمات اإلرهابية ويف هيكليتها 

تضع عىل الداخلية إىل مستويات قيادية. فبعد أن كانت الحركة اإلرهابية يف تونس 

 مراجعة ذلك، وتوجيههن إىل عاتق اإلرهابيات أدوار دعم ومساندة، إضطرت إىل

مهمات قيادية وتنفيذية عىل درجة عالية من األهمية. ويحتاج اإلرهاب مؤنثا إىل 

 دراسة خاصة به.
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