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لَى حع اللَّه دبعن ياسِ مالن نمو}فر فَإِن يخ هابأَص أَناطْم ر

ر الـدنْيخجهِـه ى وبِه وإِن أَصابتْه فتْنـةٌ انقَلَـب علَـ سـ ةرالْـآخا و

{بِنيالْم انرالْخُس وه كذَل 
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 أهدي مثرة جهدي إىل:

 ا وصى هبيت أرمز احلب الصايف، ونبع احلنان والعطاء الوايف، إىل ال               

 الم:كها أي  ي حقخري األ�م وُجعلت اجلنة إكراما هلا حتت األقدام، فلم يف            

 ... أمـي               

 ىل قدويت ومصدر عزيت:إمل وعلمين املبادئ والكفاح إىل من أهداين بسمة األ                  

    ...أيب الغايل               

 لدنيا اوا يل سنداً يف إىل مصدر فخري واعتزازي وعنوان فرحيت بوجودي، وإىل من يكون             

 ... خويتإ                  

 إىل رمز الصرب والوفاء واإلخالص        

 جي الفاضلزو               

 وإىل كل عائليت كبريا وصغريا وإىل كل أحبائي.            

لة السنني اجلميو �منا أبقى فاستقصرت سنني معهم أقول هلم ست ،إىل من جعلت مشلي هبم أسوار اجلامعة

 .ذكرى لن تنسى، وسأذكركم دوماً صديقايت العزيزات

 ساين.ذكراهم قلمي ول عن وإىل من ذكراهم دائما يف قليب ووجداين لكين اكتفيت فعجز               

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي هذا.

                          

                                        

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ي:أهدي مثرة جهدي إىل من سهرا على تربييت صغرية ومن تعبا على تعليم

 أمي وأيب حفظهما هللا ورعامها

 إىل كل من كان حافزاً مدعماً يل يف املشوار الدراسي إىل:

 أخويت فرداً فرداً     

 إىل أعز صديقايت ورفيقات دريب:

 إىل أساتذيت كل واحد ابمسه   

 لشهيد َمحة خلضر ابلواديإىل أساتذة جامعة ا

 إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل 

 

 
  



 

 



 شكر وعرفـان
 

 

 یقول عز وجل 

       ولئن كفرتم إن عذابي لشدید أزدنكموإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ال   07[إبراھیم[ 

 فادعوافإن لم تجدوا ماتكفؤوه بھ  لم : من صنع إلیكم معروفًا فكافئھقال النبي صل هللا علیھ وس
 أنكم كافأتموه لھ حتى تروا

 ما من خطوة نخطوھا إال بقدرة هللا تعالى، وما من عمل ینجز إال بتسییر منھ عز وجل 

 فنشكره ونحمده على نعمتھ علینا وتوفیقھ لنا راجین منھ أن یكلل عملنا بالنجاح والتوفیق 

إن شعورنا بالغبطة واالعتزاز لیس في إتمام إنجاز ھذا البحث فقط إنما ھو أیًضا تشریفًا بأسماء 
 مة ساھمة في إنجازه ونخص بالذكر:كری

الذي لم یدخر وسعًا  جلواجي عبد الفتاحنتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر لألستاذ المشرف 
والمالحظات  الوجیھ واالقتراحاتفي تقدیم العون والمجھودات المبذولة التي لم یبخل بھا علینا 

 أسمى عبارات الشكرالقیمة،فكان لنا بحق نعم المعین على الطریق فلھ منا 

  باسمھإلى كل األساتذة كالً  االحتراموالشكر موصول بفائق 

والشكر موصول إلى من كان یھمھ األمر ، فكان كالبلسم الذي یزیل الصعاب ویمھد الطریق 
 لطموح أكبر 

 إلى كل ھؤالء نھدي ثمرة جھدنا

 

 كرمية      كوثر                                      
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وتفســیرات مختلــف المفكــر�ن منــذ نها�ــة  التــزامن الــذي شــهده الواقــع بــین التطــورات الدولیــة إنّ   

) فــرض واقـع دولــي یتمیــز �التشــا�ك والغمـوض أفــرز اخــتالف فــي the cold warالحـرب البــاردة(

األمنیة وحدتها ومدى اسـتهدافها مـن منطقـة إلـى أخرى،وهـذا مـا غیـر طبیعتهـا مـن  كینونة التهدیدات

تهدیدات تقلید�ة إلـى أخـرى جدیـدة،حیث أصـطلح علیهـا العدیـد مـن المصـطلحات التـي وصـفت تلـك 

الحر�یـة التــي مســت الظـاهرة األمنیــة فــي العالقـات الدولیــة،متجاوزة بــذلك النطـاق الجغرافــي الــذي لــم 

بل تجـاوز ذلـك إلـى إقحـام فواعـل جدیـدة مهـددة لوجودهـا  ول الدولة وأمنها العسكري،�عد منحصرًا ح

 Ole" و"أولـي و�فـرBarry Buzanلـه الكثیـر مـن المفكـر�ن أمثال"�ـاري بـوزان اواستقرارها،مثلما دع

waever:الجر�مـــة المنظمـــة و مشـــاكل و الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة و  اإلرهـــاب "،والتـــي نـــذ�ر مـــن بینهـــا

 غیرها...إلخ.البیئة و 

ـــى البعـــد العســـكري التقلیـــدي  ـــم تقتصـــر عل ـــاز �ـــالتنوع و ل ـــدات تمت حیـــث أصـــبحت هـــذه التهدی

فحســـب و إنمـــا أصـــبحت ذات أ�عـــاد سیاســـیة و اقتصـــاد�ة و اجتماعیـــة و ثقافیـــة و بیئیـــة وغیرهـــا ، 

 یــر و�غیــة التغی ، �ــالحراك الــذي عرفــه العــالم �أســره �عــد نها�ــة الحــرب البــاردةارتبطــت خاصــة أنهــا 

دولــة العدیــد مـن ال االنفــراج الـدولي ، �مـا حــدث فـي إلـىمــن أنظمـة االســتبداد  مجتمعـاتالالنهـوض �

 -مى �ــالر�یع العر�ــيضــمن مــا �ســ-2011د�ســمبر تــونس التــي شــهدت ثــورة والتــي نــذ�ر مــن بینهــا 

 عات المرحلة االنتقالیة التي تمخضت عن تلك الثورة .یمما جعل هذه األخیرة تقع في تب

 ألمـناتغیر مفهوم و و لهذا فان الواقع الجدید الذي شهدته التحوالت القیمیة للدراسات األمنیة 

و التهدید و �ذا واقع ما �عـد ثـورات الر�یـع العر�ـي أصـبحت حقیقـة فرضـت نفسـها علـى تـونس و مـا 

د لهـــذا فقـــو   ، یاســـیة و االقتصـــاد�ة و االجتماعیـــةمســـت جمیـــع القطاعـــات الس إفـــرازاتأعقبتـــه مـــن 

التــرو�ض لكــي تضــمن  أواســتوجب علیهــا التعامــل مــع التهدیــدات التــي اســتفحلتها ســواء �المواجهــة 

 .2011الحفاظ على سالسة المرحلة االنتقالیة الحرجة التي تمر بها تونس �عد ثورة 
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 الموضوع: اختیارأسباب 

 وهما: الجدیدة على تونس قسمین رئیسیین األمنیةلموضوع التهدیدات  اختیارناتشمل أسباب  

 األسباب الموضوعیة: -1

دراســـة األ�عـــاد الجدیـــدة التـــي عرفتهـــا الدراســـات األمنیـــة �عـــد الحـــرب البـــاردة و �ـــذا قیـــاس مـــدى * 

أو  انعكاساتها على الدول من خـالل استكشـاف تـأثیر إفرازاتهـا علـى �یانهـا سـواء بتفاعالتـه الداخلیـة

 الخارجیة

مدى خصوصیة تونس �عد الثورة من خالل المكتسبات التي حققتها و التـي أحیطـت  الكشف عن* 

 �مختلف التهدیدات األمنیة الجدیدة

 األسباب الذاتیة: -2

إن توفر الرغبة فـي تنـاول موضـوع تـأثیر التهدیـدات األمنیـة الجدیـدة علـى تـونس هـي أقـوى مبـرر * 

المواضـیع التـي تخـص الـدول العر�یـة عامـة و  الختیاره، والذي یدفعنا لذلك هـو الحـرص علـى تنـاول

الداخلیـة  الظـروف المغرب العر�ي خاصة ،و دراسة مدى قدرتها في الحفاظ علـى �ینونتـه فـي �امـل

 و الخارجیة في ظل تلك التهدیدات.

و�مـــا أن التحـــوالت الدولیـــة التـــي اقتضـــت إعطـــاء الدراســـات األمنیـــة �عـــدا جدیـــدا لواقـــع األمـــن و * 

تنــاول موضــوع جدیــد �مــس مــدى التغیــر الحاصــل الــذي طــرأ علــى  إلــىالتهدیــدات ، هــذا مــا دفعنــا 

 األمن و �ذا قیاس تبعاته المؤثرة على تونس.

 :هداف الموضوعأ   

 موعة من األهداف أبرزها.تحقیق مج إلىتسعى هذه الدراسات  

 األهداف النظر�ة: -1

دراســـة مجـــال مـــن مجـــاالت العالقـــات الدولیـــة المتمثـــل فـــي الدراســـات األمنیـــة عـــن طر�ـــق �حـــث * 

الظـــاهرة األمنیـــة فـــي ظـــل التحـــوالت العالمیـــة الجدیـــدة ، الشـــيء الـــذي �ضـــیف نوعـــا مـــن الحداثـــة و 

 الدینامیكیة في التناول لهذا النوع من الدراسات.
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�بیــرا �عــد س الجدیــدة المختلفـة األ�عــاد فــي تـونس الــذي شــكل هـاج األمنیــةإبـراز جانــب التهدیـدات * 

 أر�ع متغیرات نعتقد أنها من أخطر التهدیدات تأثیرا علیها. اختیارالثورة ،عن طر�ق 

 األهداف العملیة: -2

حققتهـــا تـــونس �عـــد الثـــورة أو المكتســـبات التـــي تمكنـــت مـــن إعطائهـــا  التـــيإن النجاحـــات النســـبیة * 

فرصة العیش �شعو�ها الحر�ة و والكرامة ، قامت بتسلیط الضوء علیها و جعلها أكثر الدول حرصـا 

علــــى الحفــــاظ علــــى أمنهــــا ســــواء داخلیــــا أو خارجیــــا ، وعلــــى جمیــــع األصــــعدة ســــواء السیاســــیة أو 

لـى فقد استوجب قیاس مدى تأثیر هذه التهدیدات األمنیـة الجدیـدة عاالقتصاد�ة أو االجتماعیة لذلك 

 كیانها �عد النجاحات التي حققتها �عد الثورة.

 إن التهدیــدات األمنیــة الجدیــدة المختلفــة وفــق طبیعتهــا فــي الفتــرة المعاصــرة لــم تعــد تقتصــر علــى* 

ن الـدول األكثـر اسـتقرارا مـاسـتفحال  إلـىالعدوان الخارجي و المواجهة العسكر�ة فقط بل تعدت ذلـك 

 بینهم تونس التي استطاعت ترسیخ مؤسسات سیاسیة فعالة �عد الثـورة ، و لـذلك فهـدفنا مـن الدراسـة

هــو البحــث مــا إذا �ـــان االســتقرار التــي تعیشــه تـــونس �عــد الثــورة لــه أولو�ـــة الحفــاظ علیــه �مواجهـــة 

 التهدیدات أم أن هذا االستقرار مهدد �االنهیار من جراءها .

 أدبیات الدراسة:  

 لقــد اســتندنا فــي �حثنــا هــذا �عــدة أدبیـــات ســا�قة تتــراوح مــابین الدراســات التــي تناولــت تحلیـــل 

یــة المفــاهیم األمنیــة و مــا بــین الدراســات التــي تناولــت األوضــاع السیاســیة و االقتصــاد�ة و االجتماع

 د:               لتونس �عد الثورة فمن بین الدراسات األمنیة نج

 األمــن والتهدیــدات األمنیــة فــي عــالم مــا �عــد-�عنــوان  2016"جانفي أحمــد فر�جــة" مقــال ل:

التي عنیت �البحث في مفهوم األمن والتهدیدات األمنیة حسـب مـا جـاء فـي أدبیـات - الحرب الباردة

العالقات الدولیة بهدف رصد أهم المتغیرات التي �ان لها تأثیر في تحـول هـذه المفـاهیم فـي انتقالهـا 

عبــد النــور بــن مقــال فــي  األفــراد و المجتمعــات، مثــل مــا طــرححما�ــة  إلــىمــن حما�ــة حــدود الدولــة 

 "ســـید أحمـــد قـــوجلي"  �تـــابو .تطـــور مفهـــوم األمـــن فـــي العالقـــات الدولیـــة  �عنـــوان 2005،عنتـــر
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ــة و معضــلة التطبیــق فــي العــالم�عنــوان  ،2012 و التــي أضــافت  العر�ــي تطــور الدراســات األمنی

و مســتو�اته التقلید�ــة و  المســاهمات التنظیر�ــة التــي تعنــى �االهتمــام �مفهــوم األمــن �مختلــف أ�عــاده

مع تفســیر طبیعــة التهدیــدات األمنیــة الجدیــدة التــي أفــرزت التحــوالت المفاهیمیــة فــي الفتــرة الحدیثــة،و 

 المعاصرة.  

 :ا الدراسات التي حاولت أن تدمج بین تطور مفهوم األمن وتطبیقه على تونس نجدأمّ 

المشــهد السیاســي فــي تــونس: الــدرب الطو�ــل نحــو �عنــوان 2014 "أنــور الجمعــاوي "  مقــال ل -

التـــي عنیـــت �البحـــث عـــن مـــدى تـــأثر الـــدول العر�یـــة و خاصـــة تـــونس �التهدیـــدات األمنیـــة  التوافـــق

تـأثیر تحـت عنـوان  "لینـدة عكـروم " ،2011مذ�رة لنیل شهادة الماجسـتیر المستجدة على ساحتها و 

یــه التــي حاولــت فالتهدیــدات األمنیــة الجدیــدة علــى العالقــات بــین دول شــمال و جنــوب المتوســط 

و الهجـرة غیـر الشـرعیة و الجر�مـة  اإلرهـابتفسیر مـا تعیشـه الـدول العر�یـة جـراء اسـتفحال �ـل مـن 

المنظمــة و غیرهـــا مـــن التهدیــدات عـــن طر�ـــق قیــاس نتـــائج الفشـــل و النجــاح مـــن مواجهـــة ومكافحـــة 

 فــي مقــال ل: اءجــأســبابها و تبعاتهــا و �ــذا آثارهــا ســواء علــى المســتوى العــالي أو البســیط مثــل مــا 

ر�ــزت  التــي تــونس و المنطقــة المتوســطیة أمــام التحــد�ات األمنیــة ،�عنــوان2016  "أحمــد إدر�ــس"

 على تونس خاصة في ذلك.

 :الجدیدة في تونس نجد األمنیةأما فیما �خص األدبیات التي تناولت التهدیدات   

من خالل الملفات  في تونس اإلرهابعنوان  تحت ، 2016 "عبد الرحمان الهذیلي" �تاب ل -

الشباب و ظاهرة الهجرة غیر �عنوان  (د.س.ن)"عادل أبو �كر الطلحي" �تابو ،القضائیة 

تحد�ات مكافحة الفساد في �عنوان  2016"أنور الجمعاوي "مع ما قدمه أورو�ا  إلىالشرعیة 

سیاسة و  المدیونیة خطر داهم على�عنوان  2015"أحمد بن مصطفى " راسةد إلىإضافة  تونس

استفحلت تونس  التي،و �ل من هذه استهدفت أخطر التهدیدات األمنیة الجدیدة  استقالل تونس

بدراسة أسبابها و آثارها على جمیع األصعدة و �ذا أسالیب المواجهة و السیطرة علیها للحفاظ 

                                                       . 2011�عد ثورة على المرحلة االنتقالیة 
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خـــالل مـــا ســـبق نجـــد أن هـــذه الدراســـات لـــم تر�ـــز علـــى العالقـــة الســـببیة بـــین المتغیـــرات مـــن       

، لـذلك جـاءت مـذ�رتنا هـذه عـن حـدااألساسیة للموضوع ، ور�زت في الغالب على �ل متغیـر علـى 

 البحث في تأثیر التهدیدات األمنیة الجدیدة على تونس .

 :اإلشكالیة

 م2011د�سمبر�عد  يتونسال النظام السیاسي الجدیدة على األمنیةما مدى تأثیر التهدیدات  *

 وفقا للتحوالت العالمیة الراهنة؟

 التساؤالت الفرعیة:

 في التفاعالت الدولیة هو سبب تغیر مفهوم التهدید؟ لعسكري هل �عتبر تراجع البعد ا -1

 من التعد�ات اإلرهابیة في تونس؟لماذا �عد الفساد المالي و اإلداري أخطر  -2

تـي نعتاق تونس من التهدیدات األمنیة الجدیدة مرهون �ـالخروج مـن الضـائقة االقتصـاد�ة الاهل  -3

 تعیش بها؟

 الفرضیات: 

 :یة التالیةرعیة وجب طرح الفرضاألسئلة الفلإلجا�ة على اإلشكالیة و 

 إلـى�لما استطاعت تونس أن توافـق بـین المـدخالت والمخرجـات �لمـا قللـت مـن نسـبة تعرضـها  -1

 مختلف التهدیدات الناعمة و الصلبة.

 المنهجي: اإلطار

 استخدام منهجین و هما: إلىفرضت طبیعة الموضوع الذي في صدد دراسته   

وصــف طبیعــة  إلــى: وذلــك �محاولــة تفســیر و تحدیــد متغیــر األمــن �اإلضــافة  المــنهج الوصــفي -1

البیانـــات الوصـــفیة حـــول واقـــع  جمـــعالعالقـــة بـــین األمـــن و التهدیـــد فـــي الفتـــرة المعاصـــرة مـــن خـــالل 
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 إلــىالتهدیــدات األمنیــة الجدیــدة فــي الــوطن العر�ــي �شــكل عــام و فــي تــونس �شــكل خــاص ، وصــوال 

معالجــة أهــم المفــاهیم األساســیة  إطــارر لهــذه البیانــات ، وقــد تــم هــذا فــي التحلیــل و الــر�ط و التفســی

المفـاهیم المرتبطـة �التهدیـد األمنـي  إلـىمفهوم  التهدید األمنـي وصـوال  –للدراسة مثل: مفهوم األمن 

 و الهجرة غیر الشرعیة و الفساد و المدیونیة الخارجیة و غیرها. �اإلرهابالجدید 

ــة -2 علــى دولــة تــونس �نمــوذج للدراســة لنوضــح مــن  تســلیطنا الضــوء: وذلــك ب مــنهج دراســة حال

خاللها مدى تأثیر التهدیدات األمنیة الجدیدة علـى الـدول و �یانهـا ،عـن طر�ـق رصـد أهـم األوضـاع 

 السیاسیة و االقتصاد�ة و االجتماعیة المتأثرة جراء هذه التهدیدات.

 تقسیم الدراسة:

 :أساسیة وهي الموضوع في ثالث فصولتم تناول 

الفصـــل األول عبـــارة عـــن فصـــل مفـــاهیمي ونظـــري للدراســـة ،حیـــث أنـــه مـــن المفـــروض عنـــد        

ل معالجة أي ظاهرة سیاسیة البد من االنطالق �المفاهیم �ر�یزة أساسیة لتحلیـل الظـاهرة ، فـي مجمـ

عــار�ف وأهــم ماهیــة التهدیــدات الجدیــدة مــن خــالل مختلــف الت إلــى األولدراســتنا تطرقنــا فــي المبحــث 

 .النظر�ة المفسرة له و�ذا طبیعة هذه التهدیدات األطر

ــ یــة المقار�ــة الجیواســتراتیجیة والسیاســة لدولــة تــونس �غ إلــىا فــي المبحــث الثــاني  فتطرقنــا أّم

ا تبیــان األهمیــة الجغرافیــة واإلســتراتجیة  لتــونس مــع الكشــف عــن بنیــة النظــام السیاســي التونســي و�ــذ

 الفواعل السیاسیة المتحكمة في هذا النظام .

واقـــع التونســـي الفصـــل الثـــاني فـــتم فیـــه رصـــد انعكاســـات التهدیـــدات األمنیـــة الجدیـــدة علـــى ال        

والهجـرة غیـر الشـرعیة  اإلرهابودولیا من خالل المبحث األول الذي تناولنا فیه تهدید  إقلیمیاداخلیا 

على تونس وذلك برصد الظاهرة و قیاس مدى استفحالها  على الساحة التونسیة والمواقـف المختلفـة 

الخارجیـــة علـــى تـــونس وذلـــك  والمـــالي مـــع المدیونیـــة اإلداري مـــن تفشـــیها . مـــع تنـــاول تهدیـــد الفســـاد 
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�الكشف عن تبعاتها آثارها على مختلـف الجوانـب االقتصـاد�ة والسیاسـیة ضـمن المبحـث الثـاني مـن 

 الفصل .

والمتمثـــل فـــي تبیـــان السیاســـات التـــي اتخـــذتها تـــونس لمواجهـــة هـــذه ؛ الفصـــل الثالـــث واألخیـــر       

اطیــة منشــودة فیهــا وذلــك مــن خــالل التحــد�ات التــي انعكســت ســلبا علیهــا وحالــت دون تحقیــق د�مقر 

 إطـــارالمبحـــث األول التـــي تناولنـــا فیـــه سیاســـات النظـــام التونســـي لمواجهـــة التهدیـــدات األمنیـــة فـــي 

و الهجــــرة غیــــر الشــــرعیة و �ــــذا  سیاســــات الحــــد مــــن انتشــــار الفســــاد  اإلرهــــابسیاســــات مكافحــــة 

طیــة التونســیة مــن ترســیخ الد�مقراالدولــة  إمكانیــةوالمدیونیــة الخارجیــة ، والــذي اعتبــر �مقیــاس لمــدى 

فـــي بالدهـــا ضـــمن المبحـــث الثـــاني الـــذي تناولنـــا فیـــه تـــداعیات مواجهـــة هـــذه التهدیـــدات مبینـــین فیـــه 

الخارجیــة و�ــذا مــآل عملیـــة  أوســوءا الداخلیـــة  األخیــرةالعراقیــل التــي واجهــت تــونس للحـــد مــن هــذه 

 التأثیر بینها.    أواالنتقال الد�مقراطي في ظل هذه التهدیدات سواء �التأثر 

 صعو�ات الدراسة:  

سـات من الصعو�ات التي واجهتنا خالل جمعنا للمادة العلمیـة المتعلقـة �الموضـوع ، قلـة الدرا       

ـــدة فـــي تـــونس ،  عـــدم وجـــود دراســـات معمقـــة و  إلـــى إضـــافةالتـــي تتنـــاول التهدیـــدات األمنیـــة الجدی

 متخصصة تتناول الواقع التونسي خالل التأثیر و التأثر  بهذه التهدیدات.
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ثغغغغغغغب ئكغغغغغغغغغغغغضغغغغغغغغغغخ  ب:غغغغغغغغغغغغٮ

 الفصل األول

 المنطلقات النظر�ة و المفاهیمیة للتهدیدات األمنیة الجدیدة.

 الجدیدة. :ماهیة التهدیدات األمنیةالمبحث األول

 .العام لمفهوم األمن اإلطارالمطلب األول:         

 .التصور المفاهیمي للتهدیدات األمنیة الجدیدةالمطلب الثاني:         

 .المقار�ة الجیواستراتیجیة و السیاسیة لتونسالمبحث الثاني: 

 .المقار�ة الجیواستراتیجیة لتونسالمطلب األول:         

 .المقار�ة السیاسیة للنظام السیاسي التونسيالمطلب الثاني:         

 الفصل الثاني

 2011د�سمبرطبیعة تأثیر التهدیدات األمنیة الجدیدة على تونس �عد 

 .و الهجرة غیر الشرعیة على تونس اإلرهابتهدید المبحث األول: 

 .على تونس اإلرهابتهدید المطلب األول:          

 .تهدید الهجرة غیر الشرعیة على تونسالمطلب الثاني :          

 .و المدیونیة الخارجیة على تونس اإلداري تهدید الفساد المالي و المبحث الثاني: 

 .على تونس اإلداري تهدید الفساد المالي و المطلب األول:         

 .تهدید المدیونیة الخارجیة على تونسالمطلب الثاني:         
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 الثالثالفصل 

ي فالد�مقراطي  سیاسات النظام السیاسي التونسي في مواجهة التهدیدات و مآل االنتقال

 ظلها.

 .الجدیدة األمنیة:سیاسات النظام السیاسي التونسي لمواجهة التهدیدات المبحث األول

 .و الهجرة غیر الشرعیة في تونس اإلرهابسیاسات مكافحة المطلب األول:           

یة في و الحد من المدیون اإلداري : سیاسات مكافحة الفساد المالي و المطلب الثاني              

 .تونس

 .تداعیات مواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة في تونسالمبحث الثاني: 

 .عراقیل مواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة في تونسالمطلب األول:         

 .آل االنتقال الد�مقراطي في ظل التهدیدات األمنیة الجدیدةم المطلب الثاني:        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knol.google.com/k/-/-/2r7ooht1zi3aw/lsie91/untitled%20(1).bmp




 

 

 















 

 



 19  المنطلقـات النظرية و المفـاهيمية للتهديدات األمنية الجديدة      :لالفصل األوّ  

 تمهید   

ى ى إلـى عـدم القـدرة علـّأد مني یتمیز �الغموض والتعقید،هذاإن الحدیث عن مفهوم التهدید األ
 اإلجماع بین المفكر�ن حول حقیقته،وذلك ما جعله محاط �الكثیر من النقاشات حـول مفهومـه أ�عـاده

 فــي فتــرة مــا بــین الحــر�ین �قــدرة الدولــة للمحافظــة ارتــبطومســتو�اته مــن فتــرة زمنیــة إلــى أخــرى حیــث 
الواقـع  هاته النظرة، ذلك أن أدبیات راندثاعلى �یانها عسكرً�ا إال أن نها�ة الحرب الباردة أدت إلى 

الــدولي وتطــورات العولمــة فرضــت نــوع جدیــد مــن التهدیــدات أدت إلــى التغیــر والحیــاد عــن المفهــوم 
ــــا األ ــــذلك أردن ــــك التطــــورات فــــي التجر�ــــة التونســــیة ل اإلحاطــــة ول لألمن،حیــــث المســــنا مؤشــــرات تل

ورة اس ما �انـت تعیشـه و مـا حققتـه �عـد ثـلدولة تونس �غیة قی اإلستراتیجیة�األهمیة الجیوسیاسیة و 
علیــه ســنحاول فـــي هــذا الفصــل أن نضــع إطـــار مفــاهیمي شــامل حــول األمـــن و و ، 2011الیاســمین

 �میزها،حیــث قمنــا بتقســیم هــذا ومــا التهدیــد األمنــي الجدیــد ، و �ــذا دراســة شــاملة حــول دولــة تــونس
 :مبحثین �ما یلي إلى الفصل

 .ماهیة التهدیدات األمنیة الجدید :المبحث األول -

  .السیاسیة لتونسو  المقار�ة الجیواستراتیجیة :المبحث الثاني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20  المنطلقـات النظرية و المفـاهيمية للتهديدات األمنية الجديدة      :لالفصل األوّ  

    

 ماهیة التهدیدات األمنیة الجدیدة :المبحث األول

 المطلب األول:اإلطار العام لمفهوم األمن         

 األمن لغة واصطالحا:1-

�عتبر مصطلح األمن على الرغم من قدمه من المصطلحات ذات األهمیة البالغـة فـي الحیـاة  
 اإلنســانیة ،وذلــك مــا جعــل البــاحثین والمفكــر�ن فــي حقــل الدراســات األمنیــة لهــم زوا�ــا مختلفــة یــرون 

ضـبط مفهـوم األمـن ومـن  إلـىمنها هذا المصطلح،إال أنهم �جتمعون في نقطة واحدة ،هي الوصـول 
مفهوم األمن في اللغـة واالصـطالح محـاولین فـي ذلـك الوصـول  إلىلمنطلق �مكن أن نتعرض هذا ا
حیـة مفهـوم األمـن مـن النا إلـى، قد یلـم �جمیـع زا�ـا تعر�فـات األمـن، فـإذا تطرقنـا  تعر�ف إجرائي إلى

 اللغو�ة فهو:

،  أمًنا، فهـو آمـن، وآِمـن أمنـًا وأمانـًا ، أطمـئن ولـم �خـف فهـو آمـن ، وًأِمـَن من آمن، �أمنُ  <<
و أمین ، واألمـن �عنـي االسـتقرار واالطمئنـان، نقـول َأِمـن منـه ، أي �سـلم منـه وأمـن علـى مالـه عنـد 
فــالن أي جعلــه فــي ضــمان ، واألمــان وأمانــة �معنــى واحــد ، فــاألمن ضــد الخــوف ، واألمانــة ضــد 

 .1>>الخیانة 

 والذي نجده نفس المدلول في �ثیر من اآل�ات القرآنیة نورد من بینها:
 2.﴾ الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ ﴿: من سورة قر�ش �قوله تعالى 04اآل�ة 

َوِ�َذا َجـاَءُهْم َأْمــٌر ِمـَن اْألَْمـِن َأِو اْلَخـْوِف َأَذاُعــوا ﴿ : مـن ســورة النسـاء �قولـه تعـالى 83و�ـذا فـي اآل�ـة 
ُسوِل َوِ�َلى ُأوِلي اْألَْمِر ِمـْنُهمْ  وُه ِإَلى الرَّ ِ َعَلـْیُكْم  ِ�ِه َوَلْو َردُّ َلَعِلَمـُه الَّـِذیَن َ�ْسـَتْنِبُطوَنُه ِمـْنُهْم َوَلـْوَال َفْضـُل للااَّ

یْ     3.﴾َطاَن ِإالَّ َقِلیًال َوَرْحَمُتُه َالتََّبْعُتُم الشَّ

األمـــن یتضـــمن عناصـــر متكاملـــة ، فـــاألمن ســـنة  أنومـــن هـــذه النصـــوص القرآنیـــة نستنشـــف       
ة إالهیـة مـن سـنن الخــالق ، وانـه حالـة شــعور�ة  ال �مكـن إال اإلحسـاس �ــه ، و�سـتلزم الكائنـات الحیــ

 كشعور من حیث طبیعته .

                                                           
 .163ص ،1968،بريوت:دار صادر،لسان العربحممد بن مكرم بن منظور،-1 
 .04اآلية سورة قريش،  - 2
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اصــطالحا فقــد تعــدد تعر�فــه وذلــك وفقــا للزوا�ــا المنظــور بهــا مــن قبــل المفكــر�ن والبــاحثین  أمــا   
، فقــد تعــدى أمــا مــن ناحیــة تطــور معطیاتــه لألمــن فــي الدولــة واســتقرارها السیاســي ووحــدتها الترابیــة،

 1 االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسیاسي. إلىذلك 

"       :علـى أندائـرة المعـارف البر�طانیـة  مـا جـاء فـيالمفـاهیم التقلید�ـة لألمـن ومن بین أهـم 
 .2" األمن هو حما�ة الدولة من السیطرة علیها بواسطة قوى أجنبیة

: " هــو مــا تقــوم �ــه الــدول  علــى أنــهاألمــن القــومي علــى  الموســوعة السیاســیةفــي حــین ر�ــزت 
الوقــوع تحــت ســیطرة  إلــىتــؤدي بهــا  لتــيوالداخلیــة ا طــار الخارجیــةللحفــاظ علــى ســالمتها ضــد األخ

 3أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انهیار داخلي".

  :ا عن ما ورد من تعار�ف لألمن من طرف المفكر�ن فنذ�ر منهاأمّ  -

الحـد الـذي ال تكـون فیـه عرضـة للتضـحیة �ـالقیم  إلـى" إن األمة تبقى فـي وضـع آمـن  مان:فوالتز لی
األساسیة، إذا �انت ترغب بتفادي وقوع الحرب، وتبقى قادرة لو تعرضت للتحدي، علـى صـون هـذه 

 .4القیم عن طر�ق انتصارها في حرب �هذه "

وفـــي الســـیاق ذاتـــه قـــدم آرلونـــد ولفـــرز تعر�ـــف األمـــن یتقـــاطع وتعر�ـــف لیفمـــان:" �قـــدر األمـــن 
وضوعي �غیـاب التهدیـدات للقـیم المكتسـبة، و�ـالمعنى الـذاتي �غیـاب الخـوف مـن أن هـذه �المعنى الم

 .5"القیم ستهاجم

 التالي: استخالصومما سبق من التعار�ف �مكننا   

 .لدولة هي فاعل رئیسي ووحدة أساسیة لدراسة البعد األمني للواقع الدوليا -

 للدول.البعد العسكري هو الدرع الواقي لردع التهدیدات األمنیة الخارجیة  -
إن التطـورات المتزایـدة علـى الصــعید العـالمي التـي أدت إلـى عملیــات التكامـل والتعـاون الــدولي      

(الشر�ات المتعددة الجنسیات،المنظمات الدولیة واإلقلیمیـة ،التحالفـات من خالل ظهور فواعل جدیدة

                                                           
العالقات ليندة عكروم، "أتثري التهديدات األمنية اجلديدة على العالقات بني دول مشال و جنوب املتوسط".مذكرة ماجستري،(قسم العلوم السياسية و -  1

 .16)،ص 2010الدولية،كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة حممد خيضر بسكرة،
أنور ماجد عشقي،االسرتاتيجية األمنية العربية ملواجهة العوملة: التخطيط األمين ملواجهة عصر العوملة .الر�ض:مركز الدراسات و  -  2

 .1977،ص2006البحوث،
 .33،ص 1990، بريوت: املوسوعة العربية للدراسات و النشر،1،ج 3عبد الوهاب الكيايل ،و آخرون، موسوعة السياسة ،ط  -  3
 .160-159،ص 2016،جانفي 14أمحد فرجية،" األمن و التهديدات األمنية يف عامل ما بعد احلرب الباردة ". دفاتر السياسة و القانون، العدد  -  4

 - أمحد فرجية، املرجع نفسه.5     



 22  المنطلقـات النظرية و المفـاهيمية للتهديدات األمنية الجديدة      :لالفصل األوّ  

ة ...الـــخ) تعرضـــت هــذه األطروحـــات لالنتقـــاد ،وهــي أن أمـــن الدولـــة لــم �عـــد �قتصـــر علـــى العســكر�   
عـــدتها العســـكر�ة وعــــدوها الخـــارجي فحســـب،بل تعــــدى ذلـــك إلـــى الحفــــاظ علـــى �ینونتهـــا السیاســــیة 
،االقتصاد�ة واإلجتماعیة ،وهو ما جعل موضـوع األمـن أكثـر اسـتیعا�ا لمسـتوى المعالجـة المفاهیمیـة 

 ر�نمن قبل المفك

كم الســالح ، �ــالرغم مــن أن ذلــك قــد ااألمــن ال �عنــي تــر ": علــى أن رو�ــرت مكنمــارا مثلمــا أكــده
�كون جزءا منه، ولیس هو القوة العسـكر�ة، �ـالرغم مـن أنـه قـد �شـمل علیهـا ولـیس النشـاط العسـكري 

 الحــدیثالتقلیــدي، �ــالرغم مــن أنــه قــد �حتــوي علیــه، إن األمــن هــو التنمیــة، و�ــدون التنمیــة ال �مكــن 
 عن األمن.

�عـد جدیـد لألمن،حیـث أنـه ر�ـط أمـن الدولـة �مـدى اسـتقرار  إضـافةومما سبق نجد أن مكنمارا       
 تنمیتها ، إال أنه لم یرفض وجود البعد العسكري لترسیخ أمن الدولة .

" فـــي حالـــة األمـــن �صـــبح النقـــاش حـــول مســـعى التحـــرر مـــن  أمـــا �ـــاري بـــوزان فعـــرف األمـــن:
النظــام �صــبح األمــن متعلــق �قــدرة الدولــة والمجتمعــات علــى الحفــاظ  إلــىالتهدیــد، و�ذا نقلنــا النقــاش 

 .1على هو�تها المستقلة وتكاملها الوظیفي"

ال �مكـن لألفـراد والمجموعـات  : "�أنـه �ـین بـوث وولیـر سیاقّ أوسع من ذلك أجزم �ل مـنفي 
تحقیق األمن المستقر إال إذا امتنعوا عن حرمـان اآلخـر�ن منـه، وال یتحقـق ذلـك إال إذا نضـر لألمـن 

 .2" على أنه تحرر و إنعتاق

قدمــه �طــرس  مثلمــاعا�ا أل�عــاد أخــرى، یقــدمو تعر�فــات أحــدث وأكثــر اســتفالبــاحثین العــرب  أمــا
التحـرر مـن التهدیـد العسـكري، وال �مـس فقـط سـالمة الدولـة،  غالي على أن: األمـن ال �قتصـر علـى

ألن  واالجتمــاعي واالقتصــاديالسیاســي  االســتقراروســیادتها ووحــدتها اإلقلیمیــة، و�نمــا �متــد لیشــمل 
  3األمن متعلق �االستقرار الداخلي �قدر ما هو مرتبط �العدوان الخارجي.

البعــد العســكري فــي األمــن إلــى  ومــن هنــا نجــد أن �طــرس غــالي وضــع تعر�ــف أشــمل �جتــاز
خلي واإلجتماعیــة التــي رأى أنهــا ال تقــل أهمیــة فــي تحقیــق األمــن الــدا االقتصــاد�ةاأل�عــاد السیاســیة ،

 والخارجي عن البعد العسكري.
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: "�شـــمل الـــدفاع عـــن القـــیم الوطنیـــة فـــي تعر�فـــه لألمـــن علـــى أنـــهیز�ـــد صـــا�غ،  وهـــذا مـــا أكـــده    
ة وضــمان ســالمة الســكان و��جــاد ظــروف اقتصــاد�ة للرخــاء، والحفــاظ والوحــدة الترابیــة ، و�قــاء الدولــ

 .1والبناء الوطني" االجتماعيعلى االنسجام 

ثـــالث  نؤ�ـــد علـــى وجـــودلألمـــن  المختلفـــة مـــن حیـــث الزوا�ــا واأل�عـــاد  وممــا ســـبق مـــن التعـــار�ف
 صفات رئیسیة وهي:

فال یوجـد أمـن مطلـق �مكـن النسبیة : �معنى أن األمن أمر نسبي في العالقات الدولیة،  -1  
 تحقیقه، ألن ذلك �عني تهدید أمن اآلخر�ن.

الشــمولیة : �معنــى أن األمــن مفهــوم شــامل ال یتوقــف علــى عنصــر أو �عــد واحــد، و�نمــا  -2    
 یرتبط �مجموعة من األ�عاد السیاسیة منها العسكر�ة واالجتماعیة والثقافیة والنفسیة.

األمــن لـــیس حقیقــة ثابتــة، وال یوصــف �ـــالجمود بــل هــو مفهـــوم الدینامیكیــة : �معنــى أن  -3  
متطــور �عــین أشــیاء مختلفــة فــي أوقــات و أمــاكن مختلفــة �معنــى مســألة األمــن متغیــرة تتــأثر بتطــور 

 .2الوضع الدولي والداخلي

 الجدیدة: المقتر�اتالنظر�ات التقلید�ة و  مفاهیم األمن وفق -2 

شهد مفهوم األمن وفـق المقتر�ـات النظر�ـة فـي العالقـات الدولیـة فـي تطـوره مـرحلتین فاصـلتین 
أوالهــا تر�ــزت علــى اختــزال موضــوعه فــي الدولــة مــع البعــد العســكري �وحــدة تحلیــل، وثانیهــا اتســعت 

مــع اعتبــار القطاعــات االقتصــاد�ة والسیاســیة  واألفــراد، �الجماعــات  أخــرى فواعــل  إلــىتلــك النظــرة 
لیبرالیـة المجتمعیة والبیئیة �وحدة تحلیل، وهذا مـا سنعرضـه فـي مـا تـراه النظر�ـة الواقعیـة والنظر�ـة الو 

جانــب مــا تــراه مدرســة �و�نهــاغن والنظر�ــة النقد�ــة مــع نظر�ــة مــا �عــد  إلــىلألمــن �مدلولــه الضــیق، 
 الحداثة لألمن �مدلوله الواسع.

  :التقلید�ة  نظر�اتالمفهوم األمن وفق  -1.2

تعتبر المثالیة من أعرق مدارس العالقات الدولیة لذلك األمن في صیغته األولى من المنطلقـات     
المثالیة التـي عمـل أنصـارها علـى إبـراز نظـرتهم لألمن،وذلـك �الـدعوى إلـى إقامـة مجتمـع دولـي قـائم 

القــانون  علـى القانون،فالمثــالیون یرفضــون اســتعمال القـوة و�فضــلون تطبیقهــا ضــد الدولـة التــي تنتهــك
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، (قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، كلية  مذكرة ماجستريالة االرهاب".حوهيبة تباين، "األمن املتوسطي يف اسرتاتيجية احللف األطلسي : دراسة  -  2

 .23)، ص 2014مولودي معمري تيزيوزو،احلقوق و العلوم السياسية، جامعة 
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فقط فتحقیق السلم العالمي من وجهة نظرهم �كون برفض الحرب والعمل على حل الخالفـات �طـرق    
 ومن هنا �كون تطبیق األمن هو ضرورة التمسك �قواعد القانون الدولي.،سلمیة

ــــي حــــین رأى أنصــــار  الــــذي �عتبــــر هــــانس  �شقیها(الكالســــیكیة والحدیثــــة) النظر�ــــة الواقعیــــةف
جانب الكثیر من المفكـر�ن والبـاحثین �ــ ر�مـون آرون و�ینیـث ووالتـز  إلىمن أبرز روادها  مورغانتو

و ستانلي هوفمان على أنه مبادئ وأسس تفسر سعي الدول لتحقیـق التـوازن إزاء الطبیعـة الفوضـو�ة 
النظـــام الـــدولي عامـــة، وفـــي ظـــل هـــذه الفوضـــو�ة یبقـــى األمـــن هـــو الغا�ـــة األســـمى  التـــي یتســـم بهـــا
علیهــا هــذه الــدول، وذلــك  عتمــدالتــي ت و�ــذا �ــذا القــوة السیاســیة القــدرات العســكر�ة إلــىللدول،اســتنادا 

�اعتبارهــا هــي الفاعــل األساســي والوحیــد فــي العملیــة التفاعلیــة للعالقــات الدولیــة فالمصــلحة الوطنیــة 
هــم أولو�اتهــا الحفــاظ علــى مبــدأ البقــاء، وعلیــه فــاألمن هــو االلتــزام األول للدولــة، �قــول ر�مــون مــن أ 

آرون الــذي یــدعم ذلــك " إنــه فــي الحالــة الطبیعیــة ، األمــن الهــدف األول �النســبة لكــل فــرد أو وحــدة 
البعـــد  سیاســـیة ".والعامـــل الحاســـم فـــي العملیـــة التفاعلیـــة لكـــل دولـــة هـــو مبـــدأ القـــوة الـــذي �ختـــزل فـــي

 .1العسكري فالدولة دائما في حالة بناء لقوتها وتوسیع تأثیرها ونفوذها

ومـــن هـــذا فالتصـــور الـــواقعي لألمـــن یـــرتبط أساســـا �مـــدى قـــدرة الدولـــة �وحـــدة أساســـیة لحما�ـــة 
 مصالحها القومیة �استعمال القوة العسكر�ة من أي تهدید عسكري خارجي.

مــدلول األمــن فــي العالقــات الدولیــة بتصــور  ذي تأخــفــي ســیاق ذلــك نجــد النظر�ــة اللیبرالیــة التــ
 إســهامتفــاؤال واتســاعا وشــمولیة مــن النظر�ــة الواقعیــة اعتمــادا علــى عــدة منطلقــات تبلــورت مــن  أكثــر

عدد معتبر من المفكر�ن من بینهم جون لوك و ا�مانو�ـل �ـانط وجـون سـتیوارت میـل، حیـث اعتبـروا 
و�نمــا تهدیــدات فــاعلین غیــر دولیــین:  أخــرى دات دول األمــن لــیس فقــط حما�ــة أمــن الدولــة ضــد تهدیــ

، وهي أ�عاد أكثر تأثیرا مـن العامـل العسـكري  الد�مقراطیة -االقتصاد�ة -�شمل العوامل المؤسساتیة
فــي إقامــة الســالم فــاألمن وفــق هــذا االتجــاه �ختــزل فــي معادلــة فحواها:كلمــا تــدمقرطت الــدول �لمــا 

مــن الجمــاعي �كــون عبــر إنشــاء منظمــات و مؤسســات دولیــة صــار األمــن الــدولي ســلیما، أي أن األ
، وهـذا 2إقلیمیة تلعب دور المساعد في تحقیـق األمـن واالسـتقرار �طر�قـة تعاونیـة وتبادلیـة بـین الـدول

مـــا یـــدفعها الـــى إ�جـــاد قـــیم مشـــتر�ة بینهـــا و�ـــین غیرهـــا مـــن الـــدول لتقو�ـــة روا�ـــط التعـــاون واالعتمـــاد 
 یص حدة النزاعات بینها مما �حقق إمكانیة عیش الشعوب �سالم.المتبادل الذي �مكن بدوره تقل

                                                           
 .17عبد النور بن عنرت، املرجع السابق، ص  -  1
، جامعة قسنطينة ، أفريل  املتوسط اجلزائر و األمن يفر�ض محدوش، " تطور األمن و الدراسات األمنية يف منظور العالقات الدولية". امللتقى الدويل ، -  2

 .275، ص 2008
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نـه أاألمن نظرة أخرى أوسع من النظرة الواقعیة إال  إلىعلى الرغم أن التصور اللیبرالي ینظر    
احتفظ ببعض المسلمات الواقعیة �إ�قاء على الدولة �فاعل مر�زي ألن الفواعـل األخـرى �مؤسسـات 

�نمـــا لمســـاعدتها، و�مـــا احـــتفظ �مســـلمة الطبیعـــة الفوضـــو�ة للنظـــام موجـــودة لیســـت لمنافســـة دولـــة و 
 العالمي.

 : لألمن جدیدةال اتالمقار�مفهوم االمن وفق  -2.2

مــــن بــــین أهــــم المــــدارس التــــي أخــــذت مفهــــوم األمــــن �مســــتواه الواســــع والحــــدیث هــــي مدرســــة 
فـــي العالقـــات الدولیـــة مـــن �تـــاب المنضـــر �ـــاري بـــوزان  أصـــولها التنظیر�ـــةكو�نهـــاغن التـــي تســـتمد 
  .1991إشكالیة األمن القومي في العالقات الدولیة"، الصادر عام  "الناس الدولة والخوف:

ر من بینهم أولـي و�فـ�اري بوزان نجد العدید من المفكر�ن الذین لهم نفس التوجه جانب  إلىو 
علـى وحـدات مرجعیـة غیـر الدولـة وعلـى قطاعـات أخـرى الـذین ر�ـزوا فـي منطلقـاتهم وجاب دوو�لد، 

 إلـىتوصـل مـن خاللهـا مفكـرو هـذه المدرسـة  و التهدیـد أخـرى مـن أشـكالتمتـد إلـى غیر العسـكر�ة، 
�ات أن مسـتو�ات التحلیـل: النظـام الــدولي، األنظمـة التحتیـة (اإلقلیمیـة) والوحــدات مثـل الـدول، الشــر 

ن ، القبائــل، األفــراد وقســمت األمــمثــل اللو�یــات واإلثنیــاترى تحتیــة المتعــددة الجنســیات ووحــدات أخــ
 قطاعات وهي: إلى

 ر.القطاع السیاسي: �شمل نظم الحكومات و یدرس التهدیدات التي تسبب أضرار �االستقرا* 
م القطاع العسكري: �شمل القوة العسكر�ة و�تضمن القدرات الدفاعیة ومدر�ات الدول لنوا�ا �عضه* 

 .اتجاه �عضها اآلخر
ة القطاع االقتصـادي: �شـمل المـوارد والنشـاط االقتصـادي للدولـة وعالقتهـا مـع الفواعـل االقتصـاد�* 

 .األخرى 
القطــــاع البیئــــي: �شــــمل النشــــاطات المــــؤثرة علــــى المحــــیط الحیــــوي، المحلــــي والعــــالمي، و�التــــالي * 

 إضرار البشر�ة �التلوث مثال.
 .1للغة، الثقافة، االدیولوجیة، الدینالقطاع المجتمعي: و�شمل المتغیرات �الهو�ة، ا* 

كمــا أضــافت المدرســة مفهــوم "األمننــة" �مســاهمة أولــي و�فــر، فاألمننــة �عملیــة یــتم فیهــا تحو�ــل 
قضا�ا أمنیة من خالل إضفاء الطا�ع األمني علیها، نفترض أن األمـن �مكـن أن �فهـم  إلىالمشاكل 

، أي عملیـة االسـتخدام المتكـرر إلظهـار حـدث مـا "speech actعلـى أنـه نتیجـة ألعمـال خطـاب" 

                                                           
 .38-35املرجع السابق ، صوهيبة تباين ،  - 1
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علــى أنــه تهدیــد وجــودي، مــن خــالل لغــة خطابیــة موجهــة للجمهــور العــام تقــدم مــن خاللهــا القضــیة    
علــى أنهــا تمــس البقــاء المــادي أو المعنــوي، وتتطلــب إجــراءات اســتثنائیة مســتعجلة لتشــر�ع األفعــال 

أن الفواعــل األمننــة األكثــر شــیوعا قــد �كونــوا قــادة  خــارج العملیــة السیاســیة المعتــادة، و�ــرى بــوزان "
أمننــة فهــي تعنــي انتقــال القضــا�ا المؤمننــة سیاســیین، حكومــات، لو�یــات، جماعــات ضــغط، أمــا الّال 

عملیات المساومة الطبیعیة للمجال السیاسي، فإزالة القضا�ا من األجندة األمنیـة  إلىخارج الطوارئ 
 1یرجع التحرك األمني".

وم األمـن عنـدهم الشـكل الكلـي مفهـ �أخـذلك النظرة التـي قـدمها التیـار النقـدي الـذي ونستهل �ذ
 اســتنادا، أي تحر�ــر الشــعوب مــن القیــود التــي تعیــق ســعیه للمضــي قــدما، لتجســید خیاراتــه، نعتــاقلإل

�عتبــر تحر�ـــر "الـــذي  نعتــاقلإلوهـــو أحــد رواد النظر�ــة النقد�ـــة المفهــوم الـــذي قدمــه �ـــین بــوث،  إلــى
الناس �أفراد وجماعات من القیود البشر�ة والماد�ة التي تمنعهم من القیام �ما �ختارونه �حر�ة للقیـام 
�ــه، الحــرب والتهدیــد �ــالحرب هــو واحــد مــن هــذه القیــود مــع الفقــر ونقــص التعلــیم والقمــع السیاســي، 

نظر�ـا هـو  قواإلنعتاالسـلطة.... أولـیس القـوة  لإلنعتـاقوهكذا األمن واإلنعتاق وجهان لعملة واحـدة، 
 .2األمن"

(�االعتماد على �تاب سید أحمد قوجلي تطور الدراسات األمنیـة وفي هذا السیاق فإن الجدول 
 �عتبر تلخیص للمنطلقات الفكر�ة لكل من التیار�ن:3) 2012ومعضلة التطبیق في العالم العر�ي 

 النظر�ة النقد�ة مدرسة �و�نهاغن 

 األمن �إنعتاق األمن �فعل �الم  األمنمرجعیة مفهمة 

 الفرد المجتمع  موضوع التهدید

 حق األمن لألفراد الهو�ة المجتمعیة  القیم المهددة

 المحلل األمني النخبة السیاسیة  من �قوم �األمننة

 التحرر من التفكیر نزع األمننة كیف یتحقق األمن

 �و�نهاغن والنظر�ة النقد�ة.مقارنة مفهوم األمن بین مدرسة  : 2الجدول 

 ومن هنا ظهرت اتجاهات مختلفة تتبنى مفهوم أوسع لألمن أخذت تسمیات متعددة.

 األمن المتكامل: �حیث یتضمن �ل أشكال التهدید.* 
                                                           

1  -Barry Buzan ;Lever Hansen ;The Evolution of International Security Stude.USA: Cambridge 
university press; 2009;p 214. 
2 -Steve Smith ; The concept of Security in A Globalizing Word. London: Routhedge; 2006;p44. 

جية ، تطور الدراسات األمنية و معظلة التطبيق عي العامل العريب .االمارات العربية املتحدة: مركز االمارات للدراسات و البحوث االسرتاتي سيد أمحد قوجيلي 3
 .36،ص 2012،
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 الشراكة األمنیة: حیث یتم إشراك الدول غیر العر�یة.*    
ول تعظـیم أمنهـا علـى حسـاب د إلىاألمن المتبادل: إذ یتم التخلي نسبیا عن نزوع الدول المنفردة * 

 أخرى.
 1التهدیدات. لالحتواءاألمن التعاوني: �حیث یتم تقاسم أعباء األمننة * 

تحكــم الدولــة علــى أنــه:" عــدم العــاجزة ي �عبــر عــن األمــن فــي الــدول مــا �عــد الحــداث أمــا الطــرح
�إقلیمها وتنتفي مظاهر سیطرة الحكومة واحتكارها لالستخدام القوة ووسائل القهـر، ومـن جانـب آخـر 
ضـــرورة إعـــادة النظـــر �لیـــا لـــیس فـــي وســـائل التهدیـــد ومصـــادرها فحســـب بـــل فـــي وحـــدة التحلیـــل أو 

رض أن یهــتم الطــرف المعنــي �ــاآلمن أي أن األمــن ال یتحــدد �حما�ــة الدولــة وتعز�ــز رفاههــا بــل �فتــ
 .2"أ�ضا �حما�ة الفرد والمجموعة وتعز�ز رفاههم

تـأثیر التهدیـدات علیـه، وهـي تعبر عن مـدى ألمن ت لثالث مستو�ا وعموًما نستشف أن هناك
 المستوى القومي او الوطني والمستوى اإلقلیمي و�ذا العالمي أو الدولي �أعلى تأثیر.

یهـدف �األسـاس علـى �قـاء الدولـة واالسـتقالل الـوطني والوحـدة الترابیـة، الرفــاه  األمـن القـومي:
االقتصــادي، الهو�ــة الثقافیــة والحر�ــات السیاســیة وغیرهــا هــي أعلــى قیمــة �النســبة للدولــة التــي تعتبــر 

 .3كوحدة تحلیل رئیسیة

  �وســـیلة  فهـــو الـــذي ارتـــبط وجـــوده �المنظمـــات اإلقلیمیـــة التـــي تأسســـتاألمـــن اإلقلیمـــي:  أمـــا
لضـمان األمـن اإلقلیمــي للـدول داخلیــا، قصـد ردع التهدیـد الخــارجي علیهـا، إذا مــا توقفـت مصــالحها 

 وغا�اتها وتماثلت التحد�ات التي تواجهها.

الســیطرة  إلــى: الــذي یــرتبط مفهومــه �المنظمــات الدولیــة التــى تهــدف األمــن الــدوليالــى جانــب 
ر علیهـــا ردعهـــا، والتـــي تمـــس أمنهـــا القـــومي �طر�قـــة علـــى الصـــراعات الممتـــدة ألكثـــر مـــن دولـــة تعـــذ

مباشرة وغیر مباشرة، �حیث تطلب ذلك وجود جهاز دولي لردع العدوان ووجـود تنظـیم دولـي لتحـر�م 
      .4العدوان مع وجود إجراءات أمنیة �ذلك لدحره
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 المطلب الثاني: التطور المفاهیمي للتهدیدات األمنیة الجدیدة 

 إلـىعند حدیثنا عن األمن سـا�قا ومـا استعرضـناه مـن مفـاهیم أساسـیة، اسـتدعت الحاجـة اآلن 
وهـــو  أالتحقیـــق مـــا �ســـمى �ـــاألمن، وتالفـــي الشـــعور �ـــاألمن،  إلـــىضـــرورة تبیـــان مـــا الـــذي یـــدفعنا 

 األمــن إلــى، عنــد النظــر یبعضــهماالتهدیــد، فالتهدیــد واألمــن همــا مفهــومین متــرا�طین ارتباطــا وثیقــا 
 إلـــىأن ینظـــر أوال مـــن منظـــور التهدیـــد الـــذي یتعـــرض لـــه، ولهـــذا ســـنتطرق فـــي هـــذا المطلـــب  �جـــب

مفهـــوم التهدیـــد األمنـــي �صـــفة عامـــة، و�ـــذا تحدیـــد عناصـــر التهدیـــدات األمنیـــة الجدیـــدة، وطبیعتهـــا 
 �صفة خاصة.

 اإلطار العام لمفهوم التهدید األمني : -

إن االختالف في تحدید مفهوم األمن ضـمن أدبیـات العالقـات الدولیـة والدراسـات اإلسـتراتیجیة 
األمنیــة أنــتج اختالفــا اكبــر فــي تحدیــد المقصــود �التهدیــد، فمفهــوم التهدیــد مــن الناحیــة اللغو�ــة هــو :" 

ـــق �كـــل مـــا �مكـــن أن �خـــل �ـــاألمن و�شـــك ـــاتج عـــن نیـــة إلحـــاق األذى والضـــرر ". فالتهدیـــد یتعل ل ن
هاجسا، أما مفهومه من الناحیة اإلستراتیجیة "بلوغ تعارض المصالح والغا�ات القومیة مرحلة یتعـذر 
معهـــا إ�جـــاد حـــل ســـلمي یـــوفر للـــدول الحـــد األدنـــى مـــن أمنهـــا السیاســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي 
والعســـكري، مقابـــل قصـــور قـــدرتها لموازنـــة الضـــغوط الخارجیـــة، األمـــر الـــذي قـــد �ضـــطر األطـــراف 

 .1استخدام القوة العسكر�ة معرضة أطراف أخرى للتهدید" إلىاللجوء  إلىمتصارعة ال

إن مفهوم التهدید ینطلق من رصد واقع التحوالت الدولیة و انعكاساتها علـى المضـامین الجدیـدة     
لألمــن ، حیــث أصــبح التهدیــد فــي فتــرة مــا �عــد الحــرب غــامض وغیــر محــدود الســیاق، خاصــة مــن 

مجموعــة "  :  األمــن، و�عـرف التهدیــد غیــر التقلیـدي �أنــه انعـدامیق حــول مصــادر حیـث غیــاب التـدق
مصـــادر التهدیـــد أو قنـــوات إحـــداث الضـــرر، التـــي تختلـــف عمـــا یتضـــمنه تعر�ـــف التهدیـــد التقلیـــدي، 

الوجــود اإلنســاني فــي مجملــه،  إلــىوالتــي قــد یواجههــا نطــاق واســع للكیانــات �متــد مــن اإلنســان الفــرد 
، ولكن ال �قتصـر علیهـا �ـأي حـال مـن األحـوال، وتوسـیع نطـاق التهدیـدات األمنیـة مما �شمل الدولة

 .2"طیقا من المشكالت االقتصاد�ة أو البیئیة أو الصحیة أ واجتماعیة أو السیاسیة

 سببین هما : إلىو�ناءا على ما سبق فالتهدید أصبح صعب التحدید فیرجع ذلك 
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 مســألة الذاتیــة والموضــوعیة فــي التهدیــد أي اســتحالة قیــاس هــذا األخیــر، �مــا أن التهدیــدات التــي*    
 قد ال �كون لها واقعا جوهر�ا .ف إدراكتسیطر على 

صعو�ة التمییز بین التهدیدات الفقیرة �مـا فیـه الكفـاءة لتشـكیل تهدیـدات األمـن، وتلـك التـي تظهـر * 
 1یئة دولیة تنافسیة.كنتیجة عاد�ة للحیاة العاد�ة في ب

 ومن هنا تختلف درجة التهدیدات وصورها، حیث �مكن أن نتخذ التهدیدات عدة أنواع:

 أو التهدیــدات الفعلیــة: وهــي تعــرض الدولــة لخطــر دائــم نتیجــة اســتخدام القــوه العســكر�ة �الفعــل، -أ
 التهدید الجاد �االستخدام.

ى وتعـرض الدولـة للتهدیـدات دون وصـولها الـ التهدیدات المحتملة: وهو وجود األسـباب الحقیقـة -ب
 القوة العسكر�ة لحل النزاع. استخداممرحلة 

بــین دولیــتن أو أكثــر دون وجــود أي مظــاهر  االخــتالفالتهدیــدات الكامنــة: هــو وجــود أســباب  -ج
 مرئیة لها على السطح.

 .المرحلة اآلنیةالتهدیدات المتصورة: وهي تلك التهدیدات التي ال یوجد أي مظاهر لها في  -د

م تواجـه األمـن �مسـتواه العـا التـيوهناك مجموعة من العوامل التي تتحكم في تحدید التهدیدات 
 أو على المستوى اإلقلیمي وهي:

 ا.اقتصاد�ا أو عسكر�ا أو جغرافی أوطبیعة التهدید: �معنى نوعیة وأ�عاد التهدید سواء سیاسیا * 

ـــد موقعـــة أو مـــد*  ـــد: أي تحدی ـــه أو �عـــده الجغرافـــي ســـواء �ـــان مباشـــرا أو غیـــر مكـــان التهدی ى قر�
  مباشر، مدى انتشاره و انحصاره في مكان معین.

 زمان التهدید: تأثیره آني أو المستقبلي ومدى استمراره وهل هو ثابت أو متغیر.* 

 درجة التهدید: قوته وخطورته وهو األمر الذي تطلب التعبئة الشاملة للحد من تأثیره.* 

المـــوارد: تـــرتبط �حجـــم وخطـــورة التهدیـــد ومـــدى �ثافتـــه، وهـــو األمـــر الـــذي یتطلـــب التعبئـــة تعبئـــة * 
 .2المناسبة للحد من تأثیره

 طبیعة التهدیدات األمنیة الجدیدة: -1

إن الوضع الجدید الذي أفضت إلیه نها�ة الحرب الباردة، �عد التصارع الذي سـاد بـین القطـب 
، أضــحى األمر�كیــةي والغر�ــي والمتمثــل فــي الوال�ــات المتحــدة الشــرقي المتمثــل فــي االتحــاد الســوفیات
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معممــة ". ترتــب عنهــا حصــول قناعــة مفادهــا أن التهدیــدات األمنیــة  فوضــىدخــول العــالم فــي" حالــة    
 أكثــرالراهنــة أصــبحت أكثــر اتســاعا وانتشــارا و فتكــا، حیــث أصــبح التهدیــد أقــل وطنیــة فــي تعر�فــه و 

. وال حتـى 1عالمیة في مـداه �شـكل أنـه  لـم �عـد �مقـدور أي دولـة مهمـا بلغـت قوتهـا أن تحمـي نفسـها
الهیئــــات ذات الطــــا�ع العــــالمي، فلــــم تعــــد التهدیــــدات األمنیــــة الجدیــــدة محــــددة المعــــالم وذو طبیعــــة 

ســـم عســـكر�ة، أي أنهـــا لـــم تعـــد متعلقـــة أساســـا بز�ـــادة اإلنفـــاق العســـكري علـــى التســـلح، ذلـــك أنهـــا تت
، �اإلرهـــاب 2�الشـــمولیة والقـــوة، وعـــابرة للحـــدود وال تســـتثني أي دولـــة مهمـــا �انـــت قوتهـــا أو موقعهـــا

ـــر الشـــرعیة  ـــالقرصـــنة  -الجر�مـــة المنظمـــة -والهجـــرة غی ـــوث -التطـــرف -ةالمعلوماتی  -الفقـــر -التل
 -األمـــوالتبیـــیض  -التهر�ـــب -فـــي المیزانیـــة اخـــتالل -المخـــدرات -الجفـــاف -المدیونیـــة -األمـــراض

 البطالة و الفساد اإلداري والسیاسي. -الخالفات اإلثنیة المذهبیة

. فالعــدو هنــا لــم �عــد محــددا، وحتــى الــدول لــم تعــد هــي صــاحبة الحــل والــر�ط فــي هــذا المجــال

فحالــة الفوضــى هــذه جعلــت العــالم �لــه خاضــع لمنطــق توز�ــع المخــاطر، �مــا انــه قــد أصــبح ضــال 
، فأنماط التهدیدات األمنیـة الجدیـدة ذات اسـتراتیجیات مبتكـرة الوجهة ، لم �سبق له عبر التار�خ ذلك

هــا، فــالخطر وخطــرة صــادرة مــن فواعــل غیــر الــدول و�التــالي فــال �مكــن التعــاطي معهــا والضــغط علی
 .3تراه أو تلمسه أو تحسه أن�قین والعدو هو ذلك المجهود الذي ال تستطیع المحدق لألمن هو الال

غراهام إلیسون للكشف عن تأثیر المتغیرات الجدیـدة لألمـن القـومي ما توصل إلیه  إلىاستنادا 
، ثقافیـة واإلجرامیـة 4، بیئیا، إرهابیـااقتصاد�اسیاسیا،  أن حل المشكالت عبر األممیة سواءوالعالمي 

آلیـــات التعـــاون  إلـــىضـــرورة اللجـــوء  إلـــىال تقتصـــر علـــى وســـائل قومیـــة تقلید�ـــة ، بـــل یتعـــدى ذلـــك 
 حكم فوق قومي للقضاء على هذه التهدیدات إلىقومیات للوصول والتنسیق بین هذه ال
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 والسیاسیة لدولة تونس الجیواستراتیجیةالمبحث الثاني: المقار�ة    

 لدولة تونس الجیواستراتیجیةالمطلب األول: المقار�ة        

 األهمیة الجغرافیة : 1-

دولــة تــونس، هــي دولــة عر�یــة إفر�قیــة تقــع فــي القســم الشــمالي لقــارة إفر�قیــا، �حــدها البحــر     
 عاصـمتهااألبیض المتوسط من الشمال والشرق، ولیبیـا مـن الجنـوب الشـرقي، والجزائـر مـن الغـرب، 

، 2�لـــم 163،610مدینـــة تـــونس وشـــعارها الجمهور�ـــة التونســـیة، وهـــي دولـــة مســـلمة، تبلـــغ مســـاحتها 
، قـــا�س، سملیـــون نســـمة، مـــن أهـــم مـــدنها تـــونس العاصـــمة، سوســـة، صـــفاق 10مـــن  ثـــرأكتحتضـــن 

، �مــا یتمیــز اإلعمــار فــي الفضــاء فــي التونســي �عــدم التكــافؤ حیــث قفصــهبنــزرت، القیــروان، �اجــا، 
 أراضــیهاجانــب أنهــا تزخــر  إلــىمــن مجمــوع الســكان ،   %65.3تحتضــن الوال�ــات الســاحلیة نســبة 

ــــدبثــــروة طبیعیــــة متنوعــــة منهــــ ــــنفط  والفوســــفات والحدی ــــك -ا ال ــــح البحــــري  -الزن ــــروة  -المل و�ــــذا الث
  1السمكیة

 دولة شاطئیة �الدرجة األولى. �اعتبارها

تمتـــاز تــــونس جغرافیـــا �موقــــع فر�ــــد جنـــوب البحــــر األبـــیض المتوســــط وهــــي تشـــكل بــــروزا فــــي 
 إلـى والشواطئ اإل�طالیة والفرنسـیة �الـذات، وقـد أدى ذلـك أورو�االشاطئ اإلفر�قي، �قترب �ثیرا من 

أورو�ــا، وفــي الســیاق نفســه، فــإن الموقــع الجغرافــي لتــونس بــین  إلــىســهولة انتقــال الشــعب التونســي 
دولتــي الجــوار �شــكل دائــرة حیو�ــة فــي الشــمال اإلفر�قــي، وهــي دولــة الســهول والمرتفعــات المحــدودة، 

علیهـــا "تـــونس الخضـــراء".لما تشـــمله مـــن مســـاحات زراعیـــة  أطلـــقك والمجـــاري المائیـــة العدیـــدة، لـــذل
مـن المسـاحة الكلیـة، وتعتبـر اصـغر دولـة مسـاحة فـي الشـمال اإلفر�قـي  %17.5 إلـىخصبة تصـل 

 مقارنة �جاراتها.

خاصــة وأنهــا تعتمــد علــى  *وتــونس بوضــعها الجغرافــي تشــكل أهمیــة �بیــرة فــي المجــال الحیــوي 
جانـب االقتصـاد الحـر وسـیلة للتواصـل مـع شـعوب  إلىقتصاد�ا مهما قطاع السیاحة �كونه مصدرا ا

أن تنــتهج تحییــد �ــالغ فــي سیاســتها الخارجیــة للمحافظــة علــى  إلــىالعــالم فــي وقــت واحــد، �مــا أذى 
انـــدماج تـــونس بدرجـــة أكبـــر نحـــو االنفتـــاح و العولمـــة، والـــذي  إلـــى أدىالمـــوارد الســـیاحیة، وهـــذا مـــا 
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العــالم الخــارجي مــن تقــدم  إلیــهلمــا وصــل  إلدراكهــاي إلشــعال الثــورة، أن تكــون األســبق فــ إلــىدفعهــا    
 1 .2010د�سمبر 17والمتمثلة في ثورة 

 األهمیة اإلستراتیجیة  -2

مــــارس  20عــــن فرنســـا فــــي  اســـتقاللهاالجمهور�ـــة التونســــیة دولـــة مســــتقلة ذات ســـیادة، نالــــت 
، وهــــي دولـــــة متوســـــطة القـــــوة، تتمتـــــع �أهمیـــــة 1959، �مــــا وضـــــعت أول دســـــتور لهـــــا فـــــي 1956

إسـتراتیجیة خاصـة فـي الشـمال اإلفر�قـي، وفـي حـوض البحـر األبـیض المتوسـط، و�عـد �منزلـة القلـب 
فیـا رئیسـیا لدول الشمال اإلفر�قي، و�توسط الساحل المطل على أورو�ا، �ما تعد تـونس مفصـال جغرا

بــین الــدول العر�یــة جنــوب البحــر المتوســط مــابین مصــر ولیبیــا مــن الشــرق، الجزائــر والمغــرب مــن 
 الغرب.

وتــونس تار�خیــا هــي دولــة قرطاجنــة القد�مــة، التــي ســادت قوتهــا فــي الشــمال اإلفر�قــي، و�انــت 
م ثـــم  939 نـــدا قو�ـــا لإلمبراطور�ـــة الرومانیـــة فـــي أورو�ـــا، حیـــث أوقعـــت ســـیطرتها علیهـــا حتـــى عـــام

یة أن انـدلعت ثـورة تـونس ضـد الحملـة الفرنسـیة، وانفجـرت المقاومـة الشـعب إلـىاحتلتها فرنسـا آنـذاك، 
جــراء ضــعف فرنســا أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة، �قیــادة  1907ضــد االســتعمار الفرنســي، عــام 

 .1956في عام  استقاللهاحتى أعلن  بورقیبةالحبیب 

دعـــم قـــدرتها السیاســـیة وتأثیرهـــا فـــي المجـــال الحیــــوي،  إلـــىنس أدى الموقـــع اإلســـتراتیجي لتـــو 
جامعــة  إلــىفــي الشــمال اإلفر�قــي و انضــمت  االســتعمارو�انــت مــن أوائــل الــدول التــي رحــل عنهــا 

 1964الجمهور�ة وهي دولة مؤسسـة لمنظمـة الوحـدة اإلفر�قیـة  إعالن، �مجرد 1956الدول العر�یة 
ـــىو�حـــدى دول عـــدم االنحیـــاز، ومـــن دول المـــؤتمر اإلســـالمي،  جانـــب �ونهـــا عضـــوا فـــي األمـــم  إل

المتحـــدة، حیـــث اتخـــذت تـــونس دورا رئیســـیا فـــي تحقیـــق أهـــداف دبلوماســـیة، مر�ـــزة �قـــدر �بیـــر علـــى 
بتعادهـــا قـــدر اإلمكـــان عـــن الـــدخول فـــي تـــوترات أو ، وذلـــك لإلاقتصـــادهامكانـــة قطـــاع الســـیاحة فـــي 

صــراعات، ممــا جعلهــا �المقابــل ملجــأ لــبعض المنظمـــات العر�یــة مثــل منظمــة فــتح الفلســطینیة الـــى 
 من دول أخرى الذین اتخذوا تونس مقرا لهم. نالسیاسییجانب �عض 

�أنهــا تتجــه  إن الوضــع الجغرافــي اإلســتراتیجي لتــونس أثــر بدرجــة �بیــرة علــى قــدرتها العســكر�ة
�األساس على بناء الجیش الذي �حقق المستوى األقل من الـدفاع ، وهمـا الحیـاد وعـدم إثـارة القالقـل 

علـــى قـــوى دولیـــة فـــي درء التهدیـــدات عنهـــا،  فـــإذا قســـما  االعتمـــادو افتعـــال األزمـــات، والثـــاني هـــو 
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یــد للشــباب مــن مــن نســبة التجن %2.5فــرد، أي   ألــف 35إلجمــالي الجــیش التونســي فیبلــغ حــوالي    
ألــف مقاتــل والمســماة  12الســن القــانوني لــذلك، ینشــق مــن ذلــك القــوات شــبه العســكر�ة المتكونــة مــن 

    .1�الحرس الوطني

 المطلب الثاني: المقار�ة السیاسیة للنظام السیاسي التونسي

 :2011بنیة النظام السیاسي التونسي �عد  -1

حر�ـــات  عـــناســـیا علـــى إثـــر ثـــورة شـــعبیة تمخضـــت تغییـــرا سی 2011شـــهدت تـــونس فـــي عـــام 
م شـخص واحـد، اسـتمر وأدت الى انهیار مفاجئ  لنظام قـائم علـى حكـ 2010احتجاجیة منذ أواخر 

العسـكري  �ـاالنقالبوانتهـت هاتـه الحقبـة ، 1957التام سـنة االستقاللحصول تونس على  فعلیا منذ
علــى یــد الــرئیس ز�ــن العابــدین بــن علــي الــذي اعتلــى ســدة الحكــم، وحــاول أن �جــري تعــدیالت علــى 

 .حزمة من اإلصالحات  اتخاذمن خالل الذي سبقه نظام الحكم 

ومــن المعــروف أن التجر�ــة البورقیبیــة التــي صــاغت نســق النظــام السیاســي التونســي المعاصــر 
 قامت على ر�ائز ثالثة وهي:

ـــذي ارتـــبط �حر�ـــةهیمنـــة الحـــزب  - ـــة منـــذ تأسیســـه الدســـتوري ال ـــر الوطنی ـــبالد التحر� ـــاد ال ـــى، وق  إل
 االستقالل.

ائـرة الزعامة األبو�ة التي ترجمت دسـتورا بنمـوذج المر�ز�ـة الرئاسـیة المتحكمـة �صـفة مطلقـة فـي د -
 القرار.

 حول 2المتمحورةالعلمانیة من تر�ته الحر�ة اإلصالحیة التونسیة  ةالتحدیثی ةاإلیدیولوجی -

  النهوض �التعلیم وتحر�ر المرأة. 

كمــا أن حكــم ز�ــن العابــدین بــن علــي علــى النظــام السیاســي لــم �كــن �أحســن حــال مــن التجر�ــة 
، إال أنه تمثل رجل البنـاء والتحـدیث �جـدارة، حیـث 1987على رئیسه عام  انقلبالبورقیبیة، �عد أن 

جیا، فاسـتطاع أن �سـتقطب األحـزاب الیسـار�ة لتالفـي نجح في تمر�ر صورتین رئیسیتین داخلیا وخار 
تجســیدا لمعادلــة  الــد�مقراطي، وتوطیــد المســلك التعــدديالفوضــى والتطــرف، وتحقیــق المســار  ةحالــ

�ســـتقطب القـــوى الغر�یـــة الكبـــرى بتبنـــي التجـــارب  أن"التحـــدیث والتنمیـــة مـــن دون حر�ـــة"، واســـتطاع 
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تحقاقات انتخابیــة أكــدت علــى الــوالء المطلــق للــرئیس التنمو�ــة الغر�یــة الناجحــة، ترتــب عــن ذلــك اســ   
مــن نطــاق الصــالحیات الممنوحــة لــه تحــت وطــأة الحــزب االشــتراكي  أكثــرالمنتخــب شــعبیا ووســعت 

الدستوري، وعلیه فإن نظام الحكم الرئاسي ضًخم من صالحیات رئیس الدولة على حساب البرلمـان 
 .الذي لم �عكس الصفة التمثیلیة لإلدارة الشعبیة

الــذي نــتج عــن   كــل هــذا اتســمت �ــه مالمــح النظــام السیاســي التونســي قبــل التغییــر الجــذري 
، حیث �ان مسعى التغییر �الدرجة األولى خاصة في تـونس هـو التحـرر مـن 2011الحراك العر�ي 

طالــة القمـع و االســتبداد والتهمـیش ســواء مـن الناحیــة االقتصــاد�ة أو االجتماعیـة جــراء تفـاقم نســبة الب
ا إغـالق جمیـع من تراجع األوضـاع االقتصـاد�ة واحتكـار الثـروة مـن طـرف أصـحاب  السـلطة ، و�ـذ

منافـــذ التنظـــیم السیاســـي وممارســـة االنتهاكـــات الجســـیمة فـــي حـــق الشـــعب التونســـي مـــن �بـــت حـــق 
تأجیج األوضاع وعلـو صـوت  إلىالتعبیر وطمس الحر�ات وغیرها من األسباب الجوهر�ة التي آلت 

 المطالبة الشعبیة.

 :ثالث أسباب رئیسیة وهي إلىحینها �عود عوامل إنجاح  الثروة الشعبیة  في 

وجود ظروف موضوعیة مواتیة لإلنهاء الحقبة السلطو�ة في تونس من أهمهـا تمتـع تـونس �معـدل  -
عـــــالي مـــــن التجـــــانس الســـــكاني، وارتفـــــاع معـــــدالت الـــــوعي والتعلـــــیم للشـــــعب التونســـــي، مـــــع تراجـــــع 

ین جنـدة الد�مقراطیـة بــولوجي بـین اإلســالمیین والعلمـانیین، وظهـور توافـق حــول األییـداالسـتقطاب اإل
 مختلف القوى السیاسیة في تونس.

 -ظهور تحالف واسع بین مختلف فئات المجتمع التونسي مـن أحـزاب سیاسـیة ومنظمـات حقوقیـة -
وشباب، وذلك مـا سـاعد علـى توسـیع نطـاق الثـورة،  ینوفنانمثقفین  -نفا�ات مهنیة -اتحادات عملیة

 شكل غیر مسبوق.تزاید الضغوط على النظام � إلىمما أدى 
ظهور انشقاقات داخل النخبة الحاكمة خاصة بین المجموعة المحیطة بین علي و بـین المؤسسـة  -

 العسكر�ة التي رفضت أن تستخدم القوة ضد المتظاهر�ن.

مــع هــذا �لــه �انــت الثــورة الشــعبیة دون قیــادة موحــدة وال برنــامج سیاســي و اقتصــادي بــدیل و 
�عـــد شـــعور منصـــب  2011أكتـــو�ر  23لـــس وطنـــي تأســـیس فـــي واضـــح، أســـتهل ذلـــك �انتخـــاب مج

الرئیس �عد أحداث سیدي بوز�د، �كون �مثا�ة البرلمان المؤقت الـذي �عیـد صـیاغة الدسـتور الجدیـد، 
و�شــرف علــى تســییر شــؤون الــبالد، الــذي حــل بــدوره حــزب التجمــع الدســتوري �قــرار قضــائي. �مــا 

�ضـرورة إجــراء انتخا�ـات تنظیمیـة تشـرف علیهــا  حـرص علـى تسـر�ع االنتقـال الــد�مقراطي فـي تـونس
الهیئــة العلیــا لالنتخا�ــات لضــمان النزاهــة والشــفافیة فــي االختیــار، حیــث أنتخــب المنصــف المرزوقــي 
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ـــة التونســـیة     ـــة 2011د�ســـمبر  12كـــرئیس مؤقـــت للجمهور� ـــدة تتـــرجم حال ـــت أحـــداث عدی ، �مـــا توال
األوضـــــاع الداخلیــــة للـــــبالد فـــــي المرحلـــــة االضــــطراب، و�عـــــادة ترتیـــــب النظــــام السیاســـــي التونســـــي و 

، الـــذي حــــاز علـــى فــــوز 2014د�ســـمبر  21الرئاســـیة فــــي  االنتخا�ـــاتأن أجر�ــــت  إلـــىاالنتقالیـــة، 
. و�ــذا إصــدار دســتور جدیــد خالفــا لدســتور 1قائــد السبســي المرشــح مــن حــزب نــداء تــونس النــاجي
اإلطاحــة �حكــم بــن علــي، وقــد الــذي ســمي �قــانون "التنظــیم المؤقــت للســلطة العمومیــة". �عــد  1959

عمـــل الدســـتور الجدیـــد حـــد أقصـــى لترســـیخ التـــوازن بـــین الســـلطات الـــثالث التـــي عانـــت تـــونس مـــن 
 .2اختاللهم لمدة عقود سلفت

غیــر أن تنظــیم الســلطات الــذي نــص علیــه الدســتور الجدیــد �ــان ینقصــه الوضــوح لدرجــة عــدم 
م التنظــیم هدفــه األوحــد والوحیــد هــو القــدرة علــى تحدیــد نــوع الحكــم فــي تــونس �غــض النظــر عــن أهــ

تنظـــیم الســـلطات مـــع تطلعـــات الشـــعب التونســـي، إال أن مجمـــل اإلصـــالحات الدســـتور�ة تمثلـــت فـــي 
توز�ــع الصــالحیات بــین طرفــي الســلطة التنفیذ�ــة مــن رئــیس الجمهور�ــة، ورئــیس الحكومــة، وهــذا مــا 

و �ــأقرب صــورة علــى مــا هــو وهــ 3حــال دون تحدیــد، أهــو رئاســي أم برلمــاني، أو أنــه نظــام مــزدوج،
علیه اآلن، من منطلق  توز�عه للصالحیات داخل السلطة التنفیذ�ة، ممـا �سـاعد علـى منـع منظومـة 

 .االستبداد

 : 2011الفواعل السیاسیة في النظام السیاسي التونسي �عد  -2

ب عــرف المشــهد السیاســي بتــونس �عــد الثــورة حالــة مــن التعــدد والتنــوع تحلــي ذلــك �إعــادة ترتیــ
الفواعـــل الرئیســـیة المشـــكلة للطبقـــة السیاســـیة فـــي النظـــام السیاســـي التونســـي و�ـــذا المشـــكلة للطبقـــة 
النشــطة فــي الســاحة التونســیة ترتــب عــن ذلــك إمكانیــة الدولــة ترســیخ مؤسســات فعلیــه بــدأت بتحر�ــر 

، مــن طــرف المجلــس التأســیس لبنــاء الجمهور�ــة التونســیة الثالثــة علــى أســس وقواعــد 2014دســتور 
 ل.�مقراطیة، واستهلت ذلك �إجراء انتخا�ات تشر�عیة ورئاسیة تضمن الشفافیة والنزاهة في التمثید

ولـــذلك �ـــان للســـلطة السیاســـیة المتمثلـــة فـــي شـــخص الرئیســـي البـــاجي قائـــد السبســـي منصـــب 
أن �جـوز علـى الرئاسـة  2012جـوان  16األسد، حیـث اسـتطاع حـزب نـداء تـونس الـذي أسسـه فـي 

، وأن �حـــــوز علـــــى 2014د�ســـــمبر  21نـــــوفمبر و  23 االنتخا�ـــــاتدورتـــــي  فـــــي %55.68بنســـــبة 
 مقعد.   85ب  2014أكتو�ر  16التمثیل النیابي في مجلس النواب في 

                                                           
 .12-5خريي عبد الرزاق جاسم،املرجع السابق،ص  - 1
 .www.aljazeera.net،22-03-2017، 21:05متحصل عليه:،1ص مخيس بن بريك،"حملة عن النظام السياسي لتونس". - 2
-http://nawaat.org،22-03متحصل عليه:،2ص.خولة الغوشي، "برملاين ؟ رائسي؟أم مزدوج؟ غموض حول هوية النظام السياسي التونسي"  -  3

2017، 20:54.، 
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و�عتبر حزب نـداء تـونس ذو اإلیدیولوجیـة العلمانیـة اللیبرالیـة الوسـطیة مـن األحـزاب الفتیـة فـي    
أ�عـد مــن ذلــك، حیــث  إلــىره التار�خیـة تمتــد تـونس، حیــث تأســس إال �عـد ثــورة الیاســمین، إال أن جــذو 

تمثـــل حر�ـــة نـــداء تـــونس امتـــدادا للحر�ـــة الوطنیـــة التحرر�ـــة االجتماعیـــة �قیـــاد عبـــد العز�ـــز الثعـــالبي 
والحبیب بورقیبة، وهي تنطلـق مـن أول حر�ـة نقابیـة المتمثلـة فـي المشـروع التحـدیثي التونسـي �قیـادة 

. والحـــزب الدســـتوري مـــن عهـــد 1اد الـــذي أغتیـــلمحمـــد علـــي الحـــامي والطـــاهر حـــداد وفرحـــات حشـــ
الحبیـب بورقیبــة، و�ـذا مــن أنصـار التجمــع الدسـتوري مــن عهـد بــن علـي یــؤمن الحـزب �فصــل الــدین 
عن السلطة لبناء مجتمع متطور �سوده العلم والثقافة، وقد نجح هذا الحـزب فـي اسـتقطاب عـدد مـن 

ســیة فــي تــونس مــن المنــادین رجــال األعمــال ووجــوه النخبــة المثقفــة مــن بیــنهم الحر�ــة النســو�ة التون
، 2�إحیــاء التجر�ــة البورقیبیـــة، واســتطاع هــذا التحـــالف أن �شــكل قــوة ضـــاغطة علــى حــزب الترو�كـــا

ـــى مكتســـبات  ـــة ســـلمیة للمطالبـــة �المحافظـــة عل ـــام بتظـــاهرات احتجاجی ـــاس للقی ونجـــح فـــي تعبئـــة الن
صــدارة القــوى السیاســیة  الحداثــة فــي تــونس مثــل حر�ــة التعبیــر وحر�ــة المــرأة واإلعــالم �لمــا �ــان فــي

 استقالة الترو�كا إلىالداعمة 

فـــي المقابـــل نجـــد األحـــزاب المعارضـــة للحـــزب الحـــاكم متباینـــة اإلیدیولوجیـــة مـــن أبرزهـــا حـــزب 
الترو�كا الجـامع بـین اإلسـالمیین والعلمـانیین، والمتمثلـة فـي حر�ـة النهضـة، وحـزب التكتـل مـن أجـل 

لجمهور�ــة، والــذي اســتطاع �علــو ســدة الحكــم �عــد الثــورة العمــل والحر�ــات وحــزب المــؤتمر مــن أجــل ا
علـــى یـــد المنصـــف المرزوقـــي، وظـــل متمســـكا بزمـــام األمـــر مـــدى ســـنتین و أكثـــر إال انـــه عـــان مـــن 

الداخلي وال سیما �النسبة لحز�ي التكتـل والمـؤتمر علـى نحـو خـاص، ولـم یبقـى فـي  االنشقاقحاالت 
ـــــاتحـــــزب الترو�كـــــا خاصـــــة �عـــــد  ـــــي  2014ة والرئاســـــیة التشـــــر�عی االنتخا� إال حر�ـــــة النهضـــــة الت

 22مقعــدا فـي مجلــس النــواب و أصــبحت لهـا األغلبیــة  �عــد اســتقالة  69اسـتطاعت أن تجــوز علــى 
 3 نائب من حر�ة نداء تونس.

وتعتبـــر حر�ـــة النهضـــة ذات المرجعیـــة اإلســـالمیة الخصـــم التقلیـــدي لنظـــام الحكـــم الحـــالي فـــي 
جماهیر�ــة واســعة التــي اكتســبها �مــا تعرضــت لــه شــيء أنــواع تــونس، و�انــت تتمتــع �قاعــدة شــعبیة و 

اإلقصــــاء والنفــــي واالعتقــــال لقیاداتهــــا، عطفــــا علــــى اهتمامهــــا �الهو�ــــة الثقافیــــة العر�یــــة واإلســــالمیة 

                                                           
 program،متحصل عليه:6،ص2016. تونس:[د.د.ن]،التونسينيبر�جمنا من أجل تنمية طموحة يف خدمة اللجنة االقتصادية و االجتماعية، -  1

menidaaa.com  ،24-03-2017، 15:14. 
،جانفي 2،قطر:املركز العريب لألحباث ودراسات السياسات ،العددسياسات عربيةأنور اجلمعاوي،" املشهد السياسي يف تونس،الدرب الطويل حنو التوافق".-  2

 .4،ص2014
،(قســـم  العلـــوم السياســـية، كليـــة احلقـــوق و العلـــوم مـــذكرة ماســـرت".2011االصـــالح السياســـي يف تـــونس و أتثـــريه علـــى التنميـــة احملليـــة بعـــد منريحـــرز هللا،" - 3

 .47-46)،ص2015السياسية،جامعة حممد خيضر بسكرة،
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التونسیة، التي استطاعت  أن تجمع  قواعدها و�واردها خالل فترة زمنیة قیاسیة تمكنـت مـن خاللهـا    
ـــة مـــا �عـــد الثـــورة یي، وشـــكلت أبـــرز الفـــاعلین السیاســـتصـــدر المشـــهد السیاســـي التونســـ ین فـــي مرحل

 .1التونسیة

حـزب مـن القـومیین  14ومن بین األحزاب المعارضة نجد أ�ضا الجبهة الشـعبیة المتكونـة مـن 
وأقصى الیسار، والتي ال تحظى �عمق شعبي �بیر مقارنـة �سـا�قیها، و�اعتبارهـا ذو توجـه راد�كـالي، 
فهـــي ذات نفـــوذ عـــالي داخـــل المنظمـــات النقابیـــة والجمعیـــات الحقوقیـــة، وقـــد بـــرز دورهـــا الفعـــال فـــي 

رضــة حـــزب الترو�كــا، آنـــذاك متهمــا إ�ـــاه �فشـــلها فــي قیـــادة المرحلــة االنتقالیـــة، والتــي �انـــت احـــد مع
 اشــتراكیة* اإلطــراف فــي تشــكیل جبهــة اإلنقــاذ الــوطني مــع حر�ــة نــداء تــونس، وعــدة أحــزاب أخــرى 

، التــي �انــت لهــا أداور معتبــرة فــي األخــرى ولیبرالیــة، منــددة �فشــل الحكومــة، وغیرهــا مــن األحــزاب 
 .2لساحة السیاسیة، مثل حر�ة اإلتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس وغیرهاا

تـولي  إلـىوال ننسى الدور الذي �حضى �ه المجتمـع المـدني فـي تـونس مـن مكانـة �ـارزة تؤهلـه 
 فــي �ثیــر مــن الموضــع خاصــة �عــد ثــورة الیاســمین، والتي.آلــت الــى واالجتمــاعيالنضــال السیاســي 

مـن مر�ــز إفــادة اإلعــالم  2017 إحصــائیاتتزایـد عــدد المقبلــین علـى العمــل المــدني، حیـث وصــلت 
 جمعیة �ما هو مبین في الجدول التالي: 2003 إلىحول المجموع العام للجمعیات في تونس 

(�اإلعتمــاد  2017مــارس 07الــى غا�ــة  للجمعیــات التونســیة المجمــوع العــام:03الجــدول رقــم 
 .3)2017�ز اإلعالم والتكو�ن والدراسات والتوثیق حول الجمعیاتعلى إحصائیات مر 

 

 

 

 

                                                           
،(كليــة الدراســات العليا،جامعــة النجــاح اســرتمــذكرة محممــد ســليم هاشــم شــوبكي، "سياســات حركــة النهضــة و أثرهــا علــى التحــول الــدميقراطي يف تــونس". - 1

 .102)،ص 2016الوطنية،فلسطني،
اب الـيت هلـا دور رئيسـي ، وهو يعقرب رقما قياسـيا مقارنتـا ابالحـز 2017حزب وفق احصائيات  205صلت عدد األحزاب السياسية يف تونس بعد الثورة اىل و  -*

 يف احلياة السياسية لتونس اليت تعد على األصابع
 .48منري حرز هللا ،املرجع السابق،ص  - 2
 www،متحصل عليه: 1"، ص2017مارس  07مركز االعالم و التكوين و الدراسات و التوثيق حول اجلمعيات،"االحصائيات املتعلقة ابجلمعيات  - 3

.ifada.org.tn/ar/idex.php ?id.page=13&lang=ar25-03-2017 ،18:38. 



 38  المنطلقـات النظرية و المفـاهيمية للتهديدات األمنية الجديدة      :لالفصل األوّ  

مــا یــدل علــى ذلــك علــى الــوعي المجتمعــي لــدى الشــعب التونســي، فقــد ســبق للمجتمــع المــدني    
 .1التونسي أن لعب دورا أساسیا في عملیة االنتقال الد�مقراطي

ومن بـین الجمعیـات والمنظمـات الجـدیرة �الـذ�ر، "اإلتحـاد العـام التونسـي للشـغل"، الـذي أسـس 
، وٌاتحــاد منظمــة نقابیــة مهنیــة عر�قــة 1952علــى یــد فرحــات حشــاد، الــذي أغتیــل ســنة  1944عــام 

تولـــت الـــدفاع عـــن حقـــوق العمـــال وعملـــت علـــى تحســـین أوضـــاعهم االجتماعیـــة والماد�ـــة، وقـــد �ـــان 
فــي  االســتقاللكافحــة لالســتعمار، وأدى دورا �بیــرا خــالل دولــة مصــدارة القــوى المدنیــة الاإلتحــاد فــي 

الـــدفاع عـــن الطبقـــة الشـــغیلة، وفـــي مواجهـــة تفـــرد الحبیـــب بورقیبـــة �ـــالحكم ، فكـــا نفـــي صـــدارة القـــوى 
 إلـــىالتعدد�ـــة السیاســـیة والنظـــام الـــد�مقراطي، غیـــر أن دوره فـــي المشـــهد السیاســـي آل  إلـــىالداعیـــة 

)، فجـــرى تدجینــــه 2011-1987حصـــار فـــي عهــــد الـــرئیس المخلـــوع ز�ــــن العابـــدین بـــن علــــي (االن
وتوظیفه لتز�یة الخیارات السیاسیة والتنمو�ـة واالقتصـاد�ة للنظـام القـائم،على الـرغم مـن ذلـك لـم �فقـد 
ثقله الشعبي، وحافظ على استقطا�ه آلالف المنخرطین، واستعاد حضوره فـي المشـهد السیاسـي إ�ـان 

رة، فقاد عدة تحر�ات احتجاجیة سلمیة لمطالبة الحكومـات االنتقالیـة المتعاقبـة بتسـو�ة وضـعیات الثو 
األجـــــراء والمـــــوظفین  فـــــي المؤسســـــات العمومیـــــة والخاصـــــة، وللمطالبـــــة بتحســـــین المقـــــدرة الشـــــرائیة 

 . و�تفق مـع اتحـاد2للمواطن، ووضع حد الرتفاع األسعار و�ثرة الضرائب واستنزاف الطبقة الوسطى
عــدة جمعیــات ومنظمــات حقوقیــة فــي ذلــك، مثــل اتحــاد العــام التونســي للصــناعة والتجــارة، والرا�طــة 
التونسیة عن حقوق اإلنسان وعمادة المحامین  وغیرها، تعد ذلك الـى تجمیـع الفرقـاء السیاسـیین مـن 

والمعارضــة حــول طاولـــة تفــاوض واحــدة ضــمن خارطـــة  -حــزب الترو�كـــا آنــذاك -الســلطة الحاكمــة
التـي جـرت توقیعهـا مـن جانـب األطـراف  2013د�سـمبر  17ق تدعو الى  الحوار الوطني یـوم طر�

الهیئة العلیا  أعضاءالسیاسیة المشار�ة في الحوار على استكمال أعمال المجلس التأسیسي واختیار 
، و�صــــدار القــــانون االنتخــــابي والتصــــدیق علــــى الدســــتور الجدیــــد وغیرهــــا مــــن *المســــتقلة لالنتخا�ــــا

القضــا�ا المحور�ــة.وهنا بــرزت منظمــات المجتمــع المــدني وقــدرتها الفعلیــة علــى صــیاغة رؤ�ــا جدیــدة 
فــــي تحقیــــق االســــتقرار السیاســــي والتوســــط بــــین الفرقــــاء السیاســــیین بهــــدف الوصــــول الــــى االنفــــراج 

 علـى جـائزة نو�ـل 2011لـذلك، فقـد حضـي الر�ـاعي الراعـي للحـوار الـوطني وتقـدیرا  السیاسي للـبالد

                                                           
 .jamaity.org ،25-03-2017 ،17:40،متحصل عليه:1مصدق،"دراسة حول واقع اجملتمع املدين يف تونس". ص مونة - 1
 .13-12أنور اجلمعاوي، املرجع السابق ،ص  - 2
س الــوطين التأسيســي و تخــاابت اجمللــنزيهــة و شــفافة و تشــرف هــذه اهليئــة علــى ان هــي هيئــة عموميــة مســتقلة هتــدف اىل ضــمان انتخــاابت دميقراطيــة و نعدديــة *

 .االعداد هلا و االشراف عليها و مراقبتها و تنتهي مهامها ابالعالن عن النتائج النهائية هلذه  االنتخاابت
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ـــد�مقراطي ، و�ـــذا تأكیـــد علـــى 2015للســـالم لعـــام     ، حفـــاوة علـــى مســـاهمته الفعالـــة فـــي االنتقـــال ال
  .1نموذجیة المجتمع المدني التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .44-43،ص 2013ملغاربية للطباعة و النشر و االشهار،اهلاين التهامي، الثورة يف تونس و الدور الوطين الحتاد العام للشغل التونسي.تونس:ا -  1
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 خالصة الفصل األول:

إجمـاع بـین من خالل ما سبق نستنتج أن األمن هو مفهوم واسع و یتمیز �ـالغموض وال یوجـد 
لوقـــت طو�ـــل ســـیطرت المقار�ـــة التقلید�ـــة الواقعیـــة علـــى مفهومـــه �ـــاختزال و  المختصـــین حـــول معنـــاه،

جوهره في المجال العسكري، إال أن �عد بروز أ�عاد جدیدة أصـبحت تـتحكم �ـه علـى السـاحة الدولیـة 
مفهــوم أوســع �شــمل قطاعــات مختلفــة ســواء  إلــىب علیــه الخــروج مــن ذلــك المفهــوم الضــیق اســتوج

 السیاســیة أو االقتصــاد�ة أو البیئیــة المجتمعیــة و غیرهــا، و الــذي اســتوجب ذلــك أ�ضــا قــراءة جدیــدة
لمفهــوم التهدیــد األمنــي الــذي لــم �قتصــر وجــوده علــى العــدوان الخــارجي فحســب بــل تغلغــل لیصــبح 

ا تهدیـد الدولـة و �متـد بـین جمیـع القطاعـات، وهـذا مـا دعانـ إلـىیبـدأ مـن تهدیـد الفـرد أعمق من ذلك 
 إســقاط�غــرض  2011دراســة دولــة تــونس مــن خــالل مختلــف قطاعاتهــا التــي تبلــورت �عــد ثــورة  إلــى

نـي مـا مـدى وجـود تهدیـد أمو  ،ألمني على د�مقراطیـة ناشـئة �تـونسو التهدید ا لألمنالقراءة الجدیدة 
 ساحتها، و الذي سنكشفه في الفصل الثاني من هذا البحث.فعلي على 
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 تمهید: 

لقـــد �ـــان للتحـــول القیمـــي الـــذي شـــهده العـــالم المعاصـــر أثـــرا �الغـــا فـــي دفـــع مســـار التحـــول    
، و یبــرز مــع ذلــك التحــول أ�ضــا ظهــور تهدیــدات أمنیــة  األمــنللمســلمات البنائیــة المرتبطــة �مفهــوم 

ثـوري جدیدة و معقدة زعزعت عدة منـاطق عبـر العـالم ،رغـم أن الـدول التـي أخـذت نمـوذج التغییـر ال
 إلــىمثــل تــونس و التــي اعتبــرت الثــورة إعالنــا تار�خیــا عــن نها�ــة دولــة مــا �عــد االســتقالل النــاقص 

مهمـا �كـن مـن التهدیـدات، و  من ظهور هـذه ى�منأتشكیل تدر�جي لنموذج  عر�ي د�مقراطي لم تكن 
إنهـا و�ن �ان وضعها الجدید مؤهلـة للعـب دور أهـم مـن ذلـك الـذي �انـت تقـوم �ـه الماضـي ،ف أمر ،

ـــدول مـــدعوة لمواجهـــة تحـــد�ات أمنیـــة مشـــتر�ة ،مـــن أهمهـــا  و الهجـــرة غیـــر  اإلرهـــابكغیرهـــا مـــن ال
ة و المـالي و المدیونیـة تحـد�ات ال �مكـن غـض النظـر علیهـا أو االسـتهان اإلداري الشرعیة و الفسـاد 

هــذا بهــا خاصــة فــي ظــل المرحلــة االنتقالیــة التــي تمــر بهــا تــونس، و هــذا مــا ســنحاول اســتطراده فــي 
 مبحثین: إلىالمقسم   الفصل
 .تهدید اإلرهاب و الهجرة غیر الشرعیة على تونس :المبحث األول       
 .تهدید الفساد اإلداري و المالي و المدیونیة على تونس :المبحث الثاني       
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 و الهجرة غیر الشرعیة على تونس  اإلرهابالمبحث األول : تهدید 

 على تونس اإلرهاباألول : تهدید  المطلب       

 في تونس: اإلرهابیةرصد الظاهرة  -1

مــن أخطــر الظــواهر التــي تواجــه المجتمــع الــدولي الیــوم و تتضــح خطــورة  اإلرهــابتعــد ظــاهرة      
الیــوم علــى  اإلرهــابهــذه الظــاهرة فــي عــدد الخســائر البشــر�ة و الماد�ــة الناجمــة عنــه، و ال �قتصــر 

أو مجموعــة أفــراد بــدافع الحصــول علــى منــافع ماد�ــة أو أساســیة بــل أنــه �شــمل أفعــال یرتكبهــا فــردا 
أ�ضــا حمــالت واســعة تشــنها جماعــات دولیــة لقمــع حر�ــات تحرر�ــة وطنیــة أو لغــرض سیاســات أو 
اتجاهـات داخلیــة أو خارجیــة علــى دول أخــرى ،بیــد أن التطـور الــذي تعیشــه األســرة الدولیــة و �صــفة 

ردة و لحـــد اآلن، جعـــل إرهـــاب الدولـــة أحـــد العناصـــر األساســـیة فـــي خاصـــة منـــذ نها�ـــة الحـــرب البـــا
،في حین أن األمم المتحـدة تعبـر عـن اإلرهـاب "�أنـه جر�مـة ضـد سـلم 1دینامیكیة التعامل المعاصر 

و أمـن البشــر�ة جمعـاء "، و �عرفــه عبـد العز�ــز ســرحان أنـه " �ــل اعتـداء علــى األرواح و األمــوال و 
صــة �المخالفــة ألحكــام القــانون الــدولي العــام �مصــادره المختلفــة ،�مــا فــي الممتلكــات العامــة أو الخا

العنـف ،یتسـم  أعمـال�عد عمال من  اإلرهابذلك األساسیة لمحكمة العدل الدولیة"،فإن ذلك یبین أن 
�الوحشــیة المفرطــة ، و �مــا یبثــه مــن رعــب فــي النفــوس یتعــدى حــدود رقعــة جغرافیــة معینــة أو إقلــیم 

 دولة محددة.

�شــكل  اإلرهــاب�كــون اإلرهــاب وســیلة لتحقیــق أهــداف غالبــا مــا �كــون سیاســیة و علیــه فــإن و  
و الشرعیة الدولیة و القواعد القانونیـة مـن جهـة ،و القواعـد العرفیـة و  اإلنسانصارما لحقوق  انتهاكا

ر الدینیة من جهة أخرى ،و یؤدي الى إثارة الرعب و الخوف و الفزع في النفوس بـین عامـة الجمهـو 
أو جماعــة مــن األشــخاص و �شــكل تهدیــدا لألمــن و الســلم الــدولیین،و �عــرض االســتقرار الــداخلي و 

 .2الدولي و الحضارة البشر�ة و العالقات الود�ة بین األمم و الدول للخطر

و هذا ما آلت إلیه تـونس حالیـا ،حیـث أنهـا تنخـرط فـي معر�ـة غیـر تقلید�ـة ضـد الجماعـات   
 إلـىمناطق الـبالد الحدود�ـة و المرتفعـات و المـدن، و تسـعى هـذه التنظیمـات الناشطة في  اإلرهابیة

                                                           
اعياتــه علــى األمــن و الســلم العــاملي :دراســة حتليليــة مــن منظــور إجتمــاعي "،جملــة أحبــاث كليــة الرتبيــة األساســية رمضــان حممــد محــدان ،"االرهــاب الــدويل و تد - 1

 .283-268، ص 2011، جوان 01، العدد11،اجمللد 
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الد�مقراطیــة عــن طر�ــق اســتهداف مختلــف الشخصــیات الماد�ــة و المعنو�ــة  إلــىتــونس  انتقــالعرقلــة 

 في مختلف المناطق دون تمییز.

، إ�ــان فتــرة مــا قبــل ثــورة الحر�ــة و الكرامــة  إلــىو تعــود أصــول الحر�ــة الجهاد�ــة فــي تــونس   
د فـــرض قـــالـــذي حكـــم الـــبالد �قبضـــة حدید�ـــة  2011-1987دین بـــن علـــي بـــعهـــد الـــرئیس ز�ـــن العا

الرقا�ــة علــى أفكــار النــاس و معتقــداتهم ، ولــم یــذخر جهــدا فــي محاصــرة االســتعراض العلنــي للتــدین 
و الحجـاب ، وغلـق الكتاتیـب و قـد فرضـت هــذه  یـةمراقبـة المسـاجد و منـع اللح إلـىفعمـد  اإلسـالمي

الـذین  اإلسـالمیینلسیاسات العلمانیة على مواطني تـونس و أحجمـت علـى أي نـوع مـن الحـوار مـع ا
 لتنحـى النظـام الجـائر و إقامـة شـرع هللا عـن طر�ـق العنـف �سـبیل ةمـن المقاومـة السـر�ة ذر�عـ اأخـذو 

 تیـبالذي أو�ـل �إعـادة تر  2011ما أسفر علیه العفو الممنوح للمسجونین �عد الثورة  ةللتغییر خاص
  صفوفها و دخول الحیاة العامة.

و في تونس ما �عد الثورة ،ظهرت ثالث جماعات جهاد�ة �ارزة هي :أنصار الشر�عة ،كتیبـة  
"داعـــش". حیـــث �ـــان تنظـــیم "أنصـــار الشـــر�عة "الجماعـــة  اإلســـالمیةعقبـــة بـــن نـــافع،و تنظـــیم الدولـــة 

ضــمن قاعــدة  ،"اض التونســيعیــ أبــو" بزعامــة 2011 فر�ــلأ 17العلــن فــي إلــىاألولــى التــي ظهــرت 
شعبیة واسعة صنعتها لنفسها من النشاط الدعوي الذي امتد في مختلف محافظات تـونس، مـن ذلـك 
حاولت حر�ة النهضة إقناع التنظیم بتأسیس حزب قانوني تالفیـا لكـل أبـواب العنـف و التطـرف عـن 

قـد حـذرت مـن مشـار�ة أي السلطة و �اعتبار أن الد�مقراطیـة شـكال مـن أشـكال الشـرك و الوثنیـة ، ف
، التـي تعتبـر الهیكـل الفعلـي للد�مقراطیـة ، و مـا �ـان منهـا 2011التشـر�عیة  االنتخا�ـاتمواطن فـي 

إال أن تضمن اعتصام سلمي أمام السفارة العراقیة �ـإطالق سـراح التونسـیین الـذین حـار�وا مـع تنظـیم 
اعتقـال و  إلـىمر�كیة الذي أدى ،و هجوم إرهابي على السفارة األ2007-2005القاعدة في العراق 

ا علــى ذلــك عمــدت ردّ و  ،2012مقتــل عــدد مــن المتظــاهر�ن المحســو�ین علــى الجماعــة فــي ســبتمبر 
هـــذه األخیـــرة بتكثیـــف نشـــاطها الـــدعوي الجهـــادي عبـــر مختلـــف القنـــوات خاصـــة المســـاجد،و تشـــجیع 

بـین تنظیمـات إقلیمیـة �مـا  األدهى من ذلك هو توطید العالقـة بینهـا وو  سور�ا، إلىالمواطنین للسفر 
�ـإدراج تنظـیم "أنصـار  2013، وهنا قامت حر�ـة النهضـة فـي أوت 1فیها "أنصار الشر�عة في لیبیا"

  فیفــري  06فــي  "شــكري بلعیــد"�عــد اعتقــال السیاســیین  ةالشــر�عة فــي تونس"كمنظمــة إرهابیــة ،خاصــ

                                                           
 tcenterawaberمتحصل عليه: ،3-1ص أنور اجلمعاوي ،"تطور االرهاب التونسي "،مركز الروابط للبحوث و الدراسات االسرتاتيجية ، - 1

.com/archives/13067،28-03-2017، 20:54. 
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اضــــطرار  إلــــىدي ذلــــك قــــد ألیــــة عــــل التــــوالي مــــن نفــــس العــــام ، و جو� 25فــــي  "محمــــد البراهمــــي"و

 العمل السري و انخفاض الفجوة ،آال و هي"كتیبة عقبة بن نافع". إلىنقل نشاطها  إلىالجماعة 
مـة " بزعا اإلسـالميو تعتبر" �تیبة عقبة بن نافع"، الفرع التونسي ل"القاعدة فـي بـالد المغـرب 

میــر القاعــدة فــي المغــرب ، أ"مصــعب عبــد الــودود يأب�ــ"الــذي لــه عالقــة وثیقــة  "أبــو �حیــى الجزائــري "
،�مـا فیهـا ذ�ـح جنـود 2012،حیث ینسب للكتیبة جل العملیـات المسـلحة ضـد الحكومـة منـذ د�سـمبر 

، و مهاجمـة مراكـز الحـرس الـوطني و الثكنـات العسـكر�ة ،و الهجـوم علـى  نبيالحكومة �جبل الشـعا
تبنـــت الكتیبـــة ســـائحا ، التـــي  22،الـــذي أســـفر عـــن مقتـــل 2015مـــارس  18"متحـــف �ـــاردو"الوطني 

 مســؤولیته ، ردا علــى ذلــك فقــد تســببت القــوات األمنیــة و العســكر�ة التونســیة فــي وقــوع خســارة فادحــة
باقیة ناجحـــة مـــا دفـــع الكتیبـــة ت�صـــفوف قیـــادة الجماعـــة مـــن خـــالل تنفیـــذ مـــداهمات و عملیـــات اســـ

 الجبال وقطع خیوط إمداداتها و تقیید حر�تها . إلىااللتحاق 

العســكر�ة التونســیة و�ــین الجماعــات  األمنیــةة الصــد و الــرد بــین القــوات و تماشــیا مــع سیاســ 
، الــذي -داعــش-"اإلســالمیةتنظــیم الدولــة  " 2014،فقــد ظهــرت علــى الســطح فــي أواخــر  اإلرهابیــة

�تیبــة عقبــة بــن  إلـىن تبقــى مــن أنصـار الشــر�عة خــارج السـجن ،و مــن المنتمــین القـى تجاو�ــا مــن َمـ
المكثــف و  اإلعالمــيإغــراء للمســتقطبین الجــدد �ســبب تهیئــة و حضــوره  نــافع ، و الــذي �عتبــر أكثــر

الجغرافي و ما �حضى �ه من مال و عتاد،وفي هـذا السـیاق ظهـرت علـى السـاحة جمـاعتین  امتداده
أعلنتـــا الـــوالء لتنظـــیم داعـــش ، همـــا "جنـــد الخالفـــة بتـــونس"و جماعـــة "طالئـــع جنـــد الخالفـــة"،و التـــي 

و�ــذا الهجــوم  ،2013عــن تنفیــذ الهجــوم الــدامي علــى متحــف �ــاردو  ادعــت هــذه األخیــرة مســؤولیتها
قتیــل فــي هجــوم بنقــردان  55قتیــل مــع  40، الــذي أســفر عــن 2015علــى منتجــع سوســة فــي جــوان 

 2016.1مارس  07الحدود�ة في 

فـي  اإلرهابیـةومن هذا المعطى فقـد صـار جلیـا أن هنـاك تطـورا ملحوظـا و تصـاعد�ا للظـاهرة       
 وهي : ونوعا ، إذ تم رصد ذلك من خالل ثالث معطیات خطیرةتونس �ما 

 ارتقاء الحر�ة اإلرهابیة من السجون والفوضى إلى حالة التنظیم والتشكیل. -

و�نقردان الـذي سـعى إلـى  2011اتساع نطاق التهر�ب عبر عدة نقاط منها وال�ة تطاو�ن  -
 إزالة الدولة المدنیة الحدیثة.

                                                           
 .3أنور اجلمعاوي ، املرجع السابق ، ص - 1
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 واألجهـــزة األمنیـــة إثـــر ضـــعفها مباشـــرة �عـــد الثـــورة وصـــعود اإلســـالماختـــراق أجهـــزة الدولـــة  -

 السیاسي إلى السلطة �عد االنتخا�ات.

إن ســعي الجماعــات اإلرهابیــة علــى إنشــاء معســكرات التــدر�ب فــي تــونس �ــان غرضــه األوحــد 
 افاكتشـ،إذ تم هو قیام مشروع دولة الخالفة والقضاء على مشروع الدولة المدنیة الوطنیة في تونس

،في جبل "السنك"�القصـر�ن بـدلیل وثیقـة مبا�عـة  2012د�سمبر 10أول المعسكرات داخل تونس في 
ي فـ،أمیر القاعـدة "مصـعب عبـد الـودود يأبـ" :كتیبة عقبة بن نافع لــ عبـد المالـك درو�ـدال المكنـى بــ

ا �ـــذا علـــى إثـــر تســـجیالت �تیبـــة الملثمـــون التـــي �شـــرف علـــى إدارتهـــو  ، اإلســـالميبـــالد المغـــرب 
و  ،التي �شفت أنه هنـاك روا�ـط تنظیمیـة تمـولاألعور :الجزائري مختار بلمختار المكنى بـ اإلرهابي

 "طه األطرش". اإلرهابيتدعم من طرف تنظیم القاعدة في الیمن عن طر�ق 

في تونس تعـدت الـدور المحلـي و تبنـت أدوار إقلیمیـة  اإلرهابیةوهذا ما یدل على أن الحر�ات      
بـؤر التـوتر  إلـىشـبكات التسـفیر المنظمـة التـي أسسـتها هـذه الجماعـات خاصـة  إلى تنادااسو دولیة 

و  اإلقلیمیـــةســـواء  اإلرهابیـــة�عـــد أن تورطـــت مـــع أغلــب القیـــادات و التنظیمـــات  األوســـطفــي الشـــرق 
الفضـــاء اللیبـــي لتـــدرب �وادرهـــا علـــى جـــل الوســـائل العســـكر�ة لعـــل أشـــهرها  اســـتغلتالدولیـــة ،حیـــث 
قبــل أن تــتمكن مــن إنشــاء معســكراتها الخاصــة ،كــدار الضــیافة و معســكر مســراطة،  معســكر درنــة،

تهــدف  اإلرهابیــةأن الجماعــات  إلــى، ممــا یــدعو ذلـك 2016معســكر العجــیالت الــذي دمـر فــي  إلـى
العالمیــة الــذي یــدل  اإلرهابیــةالــى مراكمــة الخبــرات القتالیــة عــن طر�ــق االلتقــاء �القیــادات  �األســاس

 .1في تونس تتطور ال محاال اإلرهابیةت على أن العملیا

 منظور السلطة السیاسیة لإلرهاب: -2

ـــبن علـــي  اإلطاحـــة�عـــد      ، أتاحـــت الصـــعو�ات التـــي واجهـــت الحكومـــة االنتقالیـــة خـــالل 2011ب
القانون و النظام �سرعة و تحسین الظروف االقتصـاد�ة ،أمـام امتـداد السـلفیین األكثـر  إعادةمحاولة 

�شـعرون  امسار الد�مقراطیة المتعرج في ز�ـادة تطـرف �عـض التونسـیین الـذین �ـانو  تطرفا ، و ساهم
كمـا سـمح االنفـالت 2�السخط من العملیة السیاسیة وفشلها في االسـتجا�ة الـى مخـاوفهم و تظلمـاتهم.

األمنــي الــذي ســاد �عــد الثــورة الــى تنظــیم شــبكات لتهر�ــب الســالح الــى الــبالد عبــر الحــدود اللیبیــة و 
 اختـراقسـمح �سـهولة  ر�ة مع ضعف القدرات األمنیة الحدود�ة للتصدي لظاهرة التهر�ـب ،ممـاالجزائ

                                                           
 5-1،ص2016.تونس:املنتدي التونسي للحقوق االقتصادية و االجتماعية ،االرهاب يف تونس من خالل امللفات القضائيةعبد الرمحان اهلذيلي، 1
 .315حممد سليم هاشم شوبكي ،املرجع السابق،ص - 2
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و الجهاد�ــة ،بیــد أن الجغرافیــا التــي شــاءت أن تقحــم  اإلجرامیــةالحــدود التونســیة مــن قبــل الجماعــات 

تــونس بــین أكبــر مصــدر�ن للعنــف و التطــرف فــي المغــرب العر�ــي بــین الجزائــر التــي تعشــش فیهـــا 
ات المسلحة منذ التسعینات، و بین لیبیا التي أغرق القذافي صـحرائها الممتـدة �السـالح أثنـاء الجماع

ضــده، و البلــدان مفتوحتــان علــى منــاطق متــوترة فــي مقــدمتها تشــاد و النیجــر و  انفجــرتالثــورة التــي 
الد مـــالي، و هـــذه األجـــواء شـــكلت بیئـــة مواتیـــة الســـتقبال أفكـــار الســـلفیة الجهاد�ـــة و القاعـــدة فـــي بـــ

داعـش، الـذي شـكل أحسـن نسـخة فـي ثقافـة العنـف و  اإلسـالمیة،و تنظیم الدولـة  اإلسالميالمغرب 
�شاعته،حیث أن حزام العنف الذي �حیط بتونس سواء الجانـب اللیبـي أو الجزائـري الـذي �متـد آالف 
ة الكیلــومترات و الــذي یتخللــه مســاحات هائلــة مــن الصــحاري الملیئــة �الــدروب مــن الصــعب الســیطر 

ـــم تضـــع �الحســـبان  ـــدى تـــونس التـــي ل علیـــه أو ضـــبطه خاصـــة ظـــل القـــدرات العســـكر�ة المحـــدودة ل
 .1بهذه القوة واإلرهابمواجهة من ذلك القبیل مع جماعات العنف 

القاعـــدة فـــي المغـــرب  ســـواء اإلرهابیـــةو یبـــدو جلیـــا أ�ضـــا أن عناصـــر مختلـــف التنظیمـــات          
التسـلیح السـر�ع ،جـراء تـداعیات األزمـة اللیبیـة التـي أفضـت العر�ي أو داعش، دخلت مـؤخرا �مرحلـة 

ـــة فـــي المنطقـــة ،حیـــث أن مرحلـــة  األســـلحةهشاشـــة الدولـــة و غیابهـــا �ـــاألحرى،و انتشـــار  إلـــى الثقیل
التسـلیح أضـحى �شـكل جــدي لكـل مـن تنظــیم القاعـدة فـي المغــرب و المجموعـات الموالیـة لــداعش و 

، الشيء الذي جعل هذه المجموعات المسلحة تنتقـل مـن 2امجموعة أنصار الشر�عة انطالقا من لیبی
 العابر للحدود الذي �ان سهل الحر�ة و تنتقل الى الطا�ع الحر�ي التقلیدي األكثر  اإلرهابيالطا�ع 

    العسـكر�ة الثقیلـة المتـوفرة خاصـة أن تقـدیرات الحكومـة اإلمـداداتاسـتقرارا و ذلـك علـى ضـوء 
من محاولة دمج هـذه التیـارات �طر�قـة سـلمیة  إلیهت مخالفة لما ترمي للتعامل مع هذه التیارات جاء

أنهـا  إالو األمنـي، االسـتقرار السیاسـي إلـى�السـعي  إشـراكهاو مدنیة في الواقع السیاسـي التونسـي و 
خــذلت بتحر�ــات �عــض هــذه التیــارات التــي ذهبــت للعنــف للتعبیــر عــن مواقفهــا و تحملــت مســؤولیة 

 3اعات مما أر�ك المشهد السیاسي التونسي.التأخر في رد هذه الجم

زعمـــاء المعارضـــة  اغتیـــالومـــن بـــین األحـــداث التـــي جعلـــت األوضـــاع تتفـــاقم فـــي تـــونس هـــو       
 اســـتقالةالـــذي تســـبب مصـــرعه  "شـــكري بلعیـــد"حـــدهما أعلـــى التـــوالي  2013العلمانیـــة الیســـار�ة فـــي 

                                                           
،متحصـل 10-04،ص2015أنـور بوخرص،"سـاعة احلسـاب: مسـرية تـونس اخلضـراء حنـو االسـتقرار السياسـي".[د.ب.ن]:مركز كـارنيجي للشـرق االوسـط ، - 1

 .http://carnegi-mec-org/2015-04-02-ar-pub-59618،30-03-2017 ،13:24عليه:
 .2،ص2016منية".ورقات سياسية،[د.ب.ن]:مركز الدراسات املتوسطية والدولية،أمحد إدريس،" تونس و املنطقة املتوسطية أمام التحد�ت األ- 2
 .156حممد سليم هاشم الشوبكي ،املرجع السابق، ص - 3



                                                                     طبيعة تأثير التهديدات األمنية الجديدة في تونس :  الثانيالفصل   

 بعد الثورة                                        
 49 

   
"علــى العر�ض"رئیســا للحكومــة بــدال عــین و  لحر�ــة النهضــة "حمــادي الجبــالي"، حكومــة األمــین العــام

حكومــة علــى العــر�ض و خروجــه  اســتقالةاألمــر الــذي ترتــب عنــه  عنــه ،و الثــاني "محمــد البراهمــي"،
من حر�ة النهضة من الحكومة، ومن ثم تشكلت حكومة جدیدة غیـر حز�یـة برئاسـة "مهـدي جمعـة". 

الشــعانبي الحدود�ــة مــع  قــوات الحكومــة فــي منطقــة جبــل اإلرهابیــةهاجمــت العناصــر  2014و فــي 
آخر�ن،و �انت تلك ضر�ة موجعة اهتزت لها تـونس و مـا  18جند�ا و أصابت  14الجزائر ،فقتلت 

 �استقالة رئیس أر�ان جیش البر الجنرال محمد صالح حامدي من منصبه. إالاحتوائها  ادع

جـــرائم التـــي و قـــد فاقـــت ال 2015أمـــا الجر�مـــة األ�شـــع وقعـــت فـــي المتحـــف الـــوطني ببـــاردو       
حـذفهم ،و هـذا مـا  االقـو سـائحا أجنبیـا  17قتیل من بیـنهم  60حصلت منذ االستقالل التي حصدت 

وجــه ضــر�ة �بیــرة لالقتصــاد التونســي الــذي تعــد الســیاحة أحــد أهــم المصــادر التــي �عتمــد علیهــا ،و 
ة الحـدث ،كمـا السیاسـیة لمناقشـ األحزابعلى إثر هذا عقد الرئیس �اجي قائد السبسي لقاء مع قادة 

للحكومة،كــذلك خصــص البرلمــان جلســة لدراســة �یفیــة مواجهــة هــذا الموقــف فــي  اجتماعــارأس تــأنــه 
الجـرائم،و �ــالتوازي  ارتكــابحـین اعتـرف رئــیس الـوزراء أن التقصــیر األمنـي �ــان لـه دور فــي تسـییر 

نســـیة مـــع هـــذه التحر�ـــات السیاســـیة دعـــى مجلـــس األمـــن الـــوطني و المجلـــس األعلـــى للجیـــوش التو 
الــى 1الــى جنــب مــع األمـن لمواجهــة المواقــف العنیفــة.  جنبــالالنعقـاد، ممــا یتبــین أن السیاســة تتحـرك 

مـــن منطلـــق ضـــرورة عـــدم  اإلرهـــابجانـــب ذلـــك �كمـــن التحـــدي األكبـــر فـــي �یفیـــة عملیـــات مكافحـــة 
 .2�عد صعو�ات جمة ُأحصیتإقصاء المجتمعات المغبونة و تقو�ضها التي 

 د الهجرة غیر الشرعیة على تونسالمطلب الثاني : تهدی

 رصد ظاهرة الهجرة غیر الشرعة في تونس: -1

�خـیم شــبح الهجــرة غیـر الشــرعیة بــین التونســیین العـاجز�ن عــن منــع أبنـائهم مــن خــوض غمــار       
الخطر على متن قوارب صغیرة ،تنطلق من عدة نقـاط ممتـدة علـى طـول الشـر�ط السـاحلي التونسـي 

م ، �ثیر من الرحالت تنتهي �مأساة الفقد في عرض البحر،أو االعتقـال فـي �ل 1300الذي �قدر بـ 
 3سجون إ�طالیا التي غالبا ما �قصدها المخاطرون.

                                                           
 ra.net./knowled.gegate/opinionswww.aljazee،متحصل عليه: 3-1فهمي هويدي،"خربة تونس  يف مواجهة االرهاب".ص  - 1

/2015/03/23،30-03-2017 ،13:07. 
 .1أنور بو خرص، املرجع السابق،ص  - 2
 www.sasapost://http،متحصل عليه:1،ص2016مريفت عوف،" رغم الثورات معدالت غري مسبوقة لظاهرة اهلجرة غري الشرعية بني التونسيني". - 3

http://www.aljazeera.net./knowled.gegate/opinions
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و فــي ســبیل معرفــة أ�عــاد هــذا التهدیــد الجدیــد الــذي �خــیم علــى الشــباب التونســي توجــب علینــا 

ر�قة غیـر قانونیـة نظـرا لصـعو�ة تحلیل هذه الظاهرة من خالل تعر�فها على أنها" الهجرة التي تتم �ط
الســفر و صــعو�ة الهجــرة الشــرعیة حیــث تعقــدت إجــراءات الســفر و أصــبحت الهجــرة الشــرعیة شــبه 

 .1مستحیلة

دون إذن للـــدخول المســـبق أو  أوكمـــا أنهـــا تعنـــي أن المهـــاجر�ن یـــدخلون الـــبالد دون تأشـــیرات 
وصـول الـى الـدول الصـناعیة التـي الالحق، و�ستخدمون المهاجرون غیر الشرعیین أسالیب عدیدة لل

الوثـــائق  اســـتخدامتتــوافر فیهـــا فـــرص منهـــا التعاقـــد مـــع شـــبكات التهر�ب،التســـلل مـــن خـــالل الحـــدود، 
االقتصــــاد�ة المتالحقــــة التــــي تنشــــط حر�ــــة تهر�ــــب  األزمــــاتوالجــــوازات المــــزورة و�رجــــع هــــذا الــــى 

لحـروب والكـوارث التـي األشخاص الذین یبحثون عـن فـرص عمـل لتحسـین أوضـاعهم االقتصـاد�ة وا
تصیب المجتمعات الفقیرة و�عض الدول النامیة، من جانب هذا فـإن الهجـرة غیـر الشـرعیة أصـبحت 
الیــــوم عــــامال مؤرقــــا ســــواء الــــدول المســــتقبلة أو المرســــلة للهجرة،وحتــــى دول العبــــور �ــــدول المغــــرب 

 .2العر�ي

حســب إحصــائیات تونســي  15000وتعــد تــونس مــن الــدول المصــدرة للهجــرة حیــث أكثــر مــن 
ة ، هاجروا الى أورو�ا خالل السنوات األخیرة، فالواقع التونسي �عد اندالع الثورة سـبب صـدم2017

كبرى في صـفوف الشـباب، الـذي لـم �سـتوعبوا �ـل هـذه التحـوالت علـى الصـعید السیاسـي فـي مقابـل 
غیــر الشــرعیة  ، وجــد الشــباب التونســي نفســه أمــام خیــار�ن: إمــا الهجــرةواجتمــاعي اقتصــادي انهیــار

 نحو أورو�ا، أو االلتحاق بتنظیم الدولة اإلسالمیة "داعش" أو غیرها من التنظیمات المسلحة.

رغم أن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة لیست جدیدة على المجتمع التونسي إال ان مـا یثیـر القلـق 
تونســـي ســــواء األعـــداد المفزعـــة مــــن الشـــباب ال إلـــىهـــو تنامیهـــا �شـــكل ملفــــت �عـــد الثـــورة، اســــتنادا 

العــاطلین عــن العمــل أو حــاملي الشــهادات الجامعیــة، وتظهــر الدراســة التــي قــدمها المنتــدى التونســي 
ـــــوق  ـــــةو  االقتصـــــاد�ةللحق مـــــن المهـــــاجر�ن ینحـــــدرون مـــــن الجهـــــات  %80، أن حـــــوالي االجتماعی

 %24عامـــا، و  24 إلـــى 15مـــنهم یتـــراوح أعمــارهم بـــین %46المحرومــة واألحیـــاء الشـــعبیة الفقیــرة و
 منهم من التالمیذ وهي تسب فاقت السیطرة علیها من طرف الحكومة في مكافحتها.

                                                                                                                                                                                                 
.com/migratoin-of-young-tunisiains/،28-03-2017،10:05. 

 ".مذكرة ماجستري،(معهد العلوم 2010-1995فايزة خلو،"البعد االمين للهجرة غري الشرعية يف إطار العالقات األورومغاربية - 1
 .36،ص ) 2011، 03السياسية و العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية و االعالم، جامعة اجلزائر 

 .91-90لسابق، ص ليندة عكروم، املرجغ ا- 2
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جوهر�ـة مـن أبرزهـا تـدني األوضـاع  أسـبابوترجع ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في تونس لعدة 

 الشباب التونسي �أن المسـتقبل أذهانالتي عملت على ترسیخ قناعة في  االقتصاد�ةو  واالجتماعیة
هــم ال �شــیر �مــا هــو أفضــل خاصــة و أن مخططــات التنمیــة اإلســتراتیجیة لــم تعــدل القر�ــب فــي بالد

ا مـ�القدر الكافي الذي �مكنه من تقلیص نسبة البطالة المتعاظمـة أو فـتح آفـاق جدیـدة للشـباب وهـذا 
 أفقد الثقة في الساسة وصناع القرار في قدرتهم أو رغبتهم أصال في التغییر.

ظروف ما �عد الثورة عموما سهلت عملیـات الهجـرة غیـر الشـرعیة، أن  إلىكما �مكننا اإلشارة 
تـأزم  إلـىاألمني التي تشهدها سـواحل تـونس إلضـافة  االنفالتكفقدان السیطرة على الحدود، وحالة 

یــا الوضــع فــي لیبیــا، وغیــاب المراقبــة األمنیــة علــى الشــواطئ اللیبیــة �ــذلك ال �مكــن إغفــال جهــد الماف
 تمكنت من جعل الهجرة غیر شرعیة تجارة مر�حة.وعصا�ات التهجیر التي 

جانــب ذلــك فــإن الرتفــاع معــدالت الهجــرة غیــر الشــرعیة بــین التونســیین نــاجم عــن ز�ــادة  إلــى
اســتقطاب الجماعـــات المســلحة للشـــباب التونســي بتقـــد�م الوعـــود والمزا�ــا الماد�ـــة فــي حـــال خـــروجهم 

جماعــات المســتقطبة حیــث تســتوطن فــي الحــدود للقتـال معهــم و�عــد تنظــیم "الدولــة اإلســالمیة" أبــرز ال
جمیــع  إلــىاللیبیــة التونســیة، ممــا �ســهل ذلــك علیهــا والتــي تعمــل فــي المقابــل علــى عملیــات التســفیر 

ر قصــد التواطــؤ معهــا،  إذا أرتفــع عــدد التونســیین فــي ســور�ا تبــؤر التــو  إلــىمنــاطق العــالم خاصــة 
ن في التنظیم �عـد في قائمة جنسیات المسلحی الرا�عةة بذلك المرتب لتونسي محت 8000 إلىوحدها 

العـراق ولبنـان ولیبیـا  إلـىسور�ا وحدها بل �متـد  إلىالشیشان والسعود�ة ولبنان، وال �قتصر التهجیر 
 1 بهدف تعو�ض ما فقده التونسیین من �رامة في بلدهم �العنف والترهیب.

لتعقــد دوافعهــا وغمــوض  وعمومــا أن الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي تــونس وغیرهــا �صــعب تفســیرها
بـــین �ونهـــا تهدیـــد فعلـــي أو تهدیـــد  تتـــراوحالمســـألة �ســـبب تـــداخلها مـــع جوانـــب عدیـــدة أخـــرى، فهـــي 

والسیاســیة فــي الــدول  واالجتماعیــةو  االقتصــاد�ةتراجــع الظــروف  إلــىمفتعــل، حیــث أنهــا قــد تعــود 
وفر عوامــل الجــذب المصــدرة للهجــرة لتــدفع بهــم نحــو منــاطق أخــرى لتحســین أوضــاعهم المعیشــیة ولتــ

في الدول المستقبلة للهجرة، �ما أنه مفتعل من طرف الجماعات اإلرهابیة من طرف شبكات تسـفیر 
 .2عالمیة تعمل �طر�قة غیر مباشرة في تنظیم تهر�ب األشخاص لمختلف مناطق العالم

 تداعیات الهجرة غیر الشرعیة على تونس: -2
                                                           

 .3-1مريفت عوف، املرجع السابق، ص  - 1
 .111ليندة كروم، املرجع السابق، ص  -2
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ضــغط علــى ســوق العمــل الوطنیــة، ووســیلة هامــة فعالــة لتخفــیض ال أداة تعتبــر الهجــرة عمومــا 

لجلب مداخیل معتبرة من العملة الصعبة �فضل التحو�الت المالیة للمهاجر�ن نحـو بلـدانهم األصـلیة 
من ناحیة، �ما تحفز الشراكة مع دول الجوار بز�ادة المبادالت  التجار�ة وتـداول األمـوال والخـدمات 

 أنالكبیـــرة التـــي �مكـــن  االمتیـــازات، لكـــن رغـــم هـــذه  1لطـــرفینوالتـــدفقات المالیـــة والمعلوماتیـــة بـــین ا
تـتم  االمتیـازاتتقدمها الهجـرة غیـر الشـرعیة لـدولها سـواء المصـدرة أو المسـتقبلة للهجـرة، إال أن هـذه 

الحـــراك العر�ـــي �ـــان مـــن تـــونس، فقـــد �انـــت هـــي  انطالقـــةوتنتشـــر �طر�قـــة غیـــر عشـــوائیة و�مـــا أن 
هــا إ�قــاع الهجــرة الشــرعیة، و�انــت هــذه الهجــرة نوعــا مــن التعبیــر عــن المنطقــة األولــى التــي تزایــد فی

لتــونس �عــد الثــورة لــم تكــن تعكــس إال ز�ــادة  واالجتماعیــة االقتصــاد�ة، حیــث أن الصــورة االحتجــاج
إنتــاج المهــاجر�ن نحــو الــدول األورو�یــة وصــار الحــدیث عــن الهجــرة ال �قتصــر عــن هجــرة شــعوب 

السیاسـیة وغیـاب التنمیـة، والواقـع الیـائس والوجـه الشـاحب  ضـطرا�اتواال�أكملها، �عد إن حل القمع 
ـــة ـــا �ـــالغرق  للد�مقراطی ـــي، وتنتهـــي هـــذه الهجـــرة غالب  فـــي أحســـن أوفـــي تـــونس غـــداة ســـقوط بـــن عل

 .2من الموت واإل�قاف �مراكز اإلیواء ثم الترحیل اإلنقاذالحاالت 

مــن العوامــل المحفــزة للهجــرة،  وتــونس حالهــا �حــال معظــم الــدول التــي تســتجلب شــعو�ها العدیــد
، وتعتبـــر اجتماعیـــاأو  اقتصـــاد�ا أوخارجیـــا سیاســـي  أوممـــا انعكـــس ذلـــك ســـلبا علیهـــا ســـواء داخلیـــا 

ن اآلثار السیاسیة للهجرة في مقدمة اآلثار التي أصبحت قد مثل هاجسا مغلقـا، فاألخطـار التـي تكمـ
ذ خــارج اآلثــار القانونیــة، وخــارج منافــوراء تــدفق مئــات اآلالف مــن األفــراد �طر�قــة تتســم �ــالغموض و 

ــــین الــــدول المصــــدرة  الحــــدود لعبــــور األشــــخاص، تــــؤثر �شــــكل مباشــــر علــــى العالقــــات السیاســــیة ب
والمســتقبلة ودول العبــور، وهــذا مــا �شــكل عبئــا ثقــیال علــى هــذه الــدول ممــا �مثــل خطــرا علــى أمنهــا 

�شـــأن التهـــاون فـــي  فاتهامـــاتل ، �مـــا تجعـــل العالقـــات فـــي حالـــة تـــوتر وتبـــاداســـتقرارهاالسیاســـي و 
التـــي تقـــدم للجالیـــات  ةالتفضـــیلیالمعـــامالت  إلـــىالظـــاهرة، و�ـــل ذلـــك �اإلضـــافة  هالتعامـــل مـــع هـــذ

ة علـــى حســـاب جالیـــة یـــممنوحـــة لجال االمتیـــازاتالمختلفـــة فـــي الـــدول المســـتقبلة للهجـــرة التـــي تكـــون 
دول المســــتقبلة والــــدول بــــین الــــ السیاســــیةقــــوة وعمــــق العالقــــات  أســــاسأخــــرى، والتــــي تتحقــــق علــــى 

 المصدرة للهجرة.

                                                           
يناير/ كانون الثاين وإقتصاد� السياسي واإلجتماعي: رهـا�ت إعـادة تشـكيل السياسـة األورومتوسـطية  14ابتريس إيبو؛ محزة مدب؛ حممد محد، تونس بعد ال -1

 .52، ص 2011املتوسطية حلقوق االنسان،  -كة األوروبية حلقوق اإلنسان،تونس : الشي
، 2015الوحـدة العربيـة، عبد الواحد آكمري، " الربيع العريب واهلجرة غري القانونية يف البحر األبيض املتوسط". جملة املستقبل العريب، األردن : مركـز دراسـات  - 2
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التونســـي �حرمـــان الـــبالد عـــن �عـــض رؤوس األمـــوال  االقتصـــادكمـــا تـــؤثر هـــذه الظـــاهرة علـــى 

 ضـعف اإلنتـاج القـومي، الـذي یـنعكس سـلبا إلـىواألیدي العاملة من بین �فاءات أبنائها، مما تؤدي 
ــــى عــــدم تــــوازن  ــــوطني، وهــــذا مــــا �ســــتدعي الوقــــوع فــــي االقتصــــادعل مــــأزق اســــتغالل األوضــــاع  ال

المدیونیــة فــي أغلــب األحیــان، �مــا تــؤدي  إلــىاالقتصــاد�ة مــن طــرف الــدول األجنبیــة والتــي تصــل 
نقــص عــدد الســكان فــي الر�ــف ممــا �ضــعف اإلنتــاج الزراعــي بــنقص الیــد العاملــة التــي  إلــىالهجــرة 
ونســیة وتضــعف الــوالء جانــب ذلــك فــالهجرة تــؤثر علــى الوحــدة القومیــة الت إلىالزراعــة. إلیهــاتحتــاج 

 الوطني مما �شغل المهاجرون ألغراض سلبیة �الخیانة والتجسس.

هـذا مـن التــأثیرات الداخلیـة التــي تنجـر عـن ظــاهرة الهجـرة فــي تـونس أمـا �اعتبــار الهجـرة غیــر 
الشرعیة تهدید إقلیمي، فیشرك الشباب المهاجر التونسـي مـع عـدة أجنـاس أخـرى مـن اللیبیـین �صـفة 

، �مــا ال ننســى األجنــاس اإلفر�قیــة األخــرى، 1ئــر�ین والســور�ین المســتجدین فــي المنطقــةخاصــة والجزا
مثــل المــالیین والتشـــادیین والنیجیــر�ین وغیــرهم مـــن قــاطعي الحــدود ، حیـــث تشــیر اإلحصــائیات فـــي 

دخلـوا عبـر الشـواطئ  30.000مهاجر إفر�قي دخلوا أورو�ـا مـنهم  ألف 50.000أن حوالي  2015
، حیــث �ســتعمل المهــاجرون ثــالث ممــرات رئیســیة %25رتفــع نمــو الهجــرة الســر�ة الــى اال�طالیــة ، لی

 في البحر األبیض المتوسط:

 الممر الغر�ي بین المغرب و�سبانیا.* 
 الممر األوسط بین لیبیا وتونس.* 
 الممر الشرقي بین لیبیا و��طالیا.* 

ر الوحید اآلمن مـن محـاوالت وحسب الو�الة األورو�یة "فروناكس"* أن الممر الغر�ي هو المم
ــــر  ــــدفق المهــــاجر�ن غی ــــرة �ســــبب ت ــــة الجنو�یــــة مشــــاكل �بی ــــدول األورو�ی الهجــــرة الســــر�ة، وتشــــهد ال

مهــــاجر  500�صــــلها یومیــــا عبــــر البحــــر حــــوالي  التــــيالشــــرعیین والالجئــــین، وخصوصــــا إ�طالیــــا 
ــــي  ــــدر الهــــالكین مــــ 170تــــدفق  2014متوســــط، بینهمــــا شــــهد اإلتحــــاد األورو� ــــف، و�ق ن خــــالل أل

أورو�ا عبر البحـر األبـیض المتوسـط �ـاآلالف، منطلقـین مـن لیبیـا فـي معظـم  إلىمحاوالت الوصول 
 .2األحیان

                                                           
 .21-19وق اإلنسان، [د، س، ن]، ص لشرعية اىل أورواب. ليبيا: املنظمة الليبية الشبابية حلقعادل أبو بكر الطلحي، الشباب وظاهرة اهلجرة ا - 1
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البحــر األبــیض المتوســط أصــبح هــو الطر�ــق األخطــر فــي العــالم، �مــا وصــفته المفوضــیة  نّ إ

 ،2014ألـف مهـاجر سـنة  3400العلیا لألمم المتحدة لشؤون  الالجئـین، حیـث غـرق �ـه أكثـر مـن 
ســاعات حســب المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان والهجــرة،  4أي �معــدل غــرق شــخص �ــل 

والمعطــى الجدیــد فــي الهجــرة هــي دخــول الجنســیة الســور�ة، ولطالمــا أرق موضــوع الهجــرة حكومــات 
جنـــوب البحـــر األبـــیض المتوســـط واإلتحـــاد األورو�ـــي، وتـــونس مـــن أكثـــر األنظمـــة التـــي لعبـــت دور 

 ارق لهجـــرة خاصـــة �عـــد الثـــورة، حیـــث أكتســـح البحـــر األبـــیض المتوســـط �غـــوص الـــزو الحـــارس لمنـــع ا
والهجــرة الســر�ة، وفــي طــل غیــاب الدولــة فــي لیبیــا، فقــد ســیطرت العصــا�ات التــي نشــطت شــبكات 

د التهر�ب التي تؤمن الراغبین في المنازل والمستودعات قبل تهجیرهم على مـتن قـوارب ال تملـك الحـ
ســــالمة، و�انــــت إ�طالیــــا مــــن أول البلــــدان المتضــــرر�ن �ســــبب قر�هــــا مــــن األدنــــى مــــن مواصــــفات ال

ت الســواحل التونســیة، وتفیــد األرقــام أن القــوات البحر�ــة التونســیة اســتطاعت أن تفكــك مئــات العملیــا
 للهجرة �سبب الرقا�ة.

التي تسود المنطقة، فقد صار المصطلح اللجوء أكثـر تجاو�ـا وقبـوال  االضطرا�ات إلىورجوعا 
 قبل األورو�یین �التعامل مع قوارب الهجرة السـر�ة علـى أنهـا قـوارب الالجئـین فـار�ن مـن حـروبمن 

ألـف طلـب  260یوجد بـین یـدي بلـدان اإلتحـاد األورو�ـي مـا �قـارب  2014ممیتة، ففي إحصائیات 
 .الجئین أنهملجو لإلقامة ، وذلك ضمن التصنیف* التي قدمته األمم المتحدة على 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

 إطار يف 2004رويب يف أكتوبر حتاد األو الا* هي هيئة مستقل  متخصصة مكلفة بتنسيق التعاون العمليايت بني الدول األعضاء يف ميدان احلماية للحدود أنشأها 
 .تشديد احلراسة على احلدود االوروبية للحد من اهلجرة غري الشرعية

للالجئـني، املعتمـدة مـن قبـل األمـم  1901رغـم أن السـبب الرئيسـي لنـزوح الشـباب التونسـي هـو سياسـي ابألسـاس إال أنـه  ال يتوافـق هـذا التصـنيف مـع إتفاقيـة  *
ف لــه مـا يــربره مــن لــده بســبب خـو بجــئ ألسـباب إنســانية، حبيـث كاليهمــا وحــدا : " فـالالجئ هــو كـل شــخص تـرك املتحـدة، والــيت ال متيـز بــني الجـئ سياســي وال

د بســبب ال يســتطيع أو ال يريــو د جنســيته، التعــرض لإلضــطهاد بســبب عرقــه  أو دينــه أو جنســيته أو إنتمائــه اىل فئــة إجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية خــارج بــال
 ذلك البلد"اخلوف ان يستظل حبماية 
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 د الفساد اإلداري والمدیونیة في تونسیتهد اني:المبحث الث

 المطلب األول: تهدید الفساد اإلداري و المالي        

 اع الفساد اإلداري و المالي في تونس:ستّ ا -1
على �ون الفساد ظاهرة مرفوضة من قبل الجمیع ومـع هـذا الـرفض فإنهـا  اثنانال �ختلف            

ع مؤسســات الدولــة مهمــا �انــت طبیعتهــا ،ونجــد أن مــن �مــارس  حالــه موجــودة ومنتشــرة تصــیب جمیــ
الفســــاد هــــم أنــــاس �مختلــــف مســــتو�ات الهیكــــل التنظیمــــي والمواقــــع االجتماعیــــة والسیاســــیة ، ولهــــذا 
الغـرض اسـتدعى تحدیــد معنـى دقیـق وواضــح لمفهـوم الفسـاد الــذي �عتبـر هـو جمیــع المحـاوالت التــي 

خاللها مصلحتهم الخاصة غیـر المشـروطة  فـوق المصـلحة �قوم بها المدراء والعاملون �ضعون من 
العامــة ، متجــاوز�ن القــیم  التــي تعــدوا  �احترامهــا وخــدمتها والعمــل علــى تطبیقهــا ،وفــي هــذا اإلطــار 

عرضـة  تبقـى أنفإن هذه الممارسات الفاسدة والمخلة �المصلحة العامة أو مصلحة المؤسسـة �مكـن 
   1لالختالف �سبب عدم االتفاق علیها.

لذلك فان استیعاب ضرورة مكافحة الفساد والتـي تتطلـب جهـودا مسـتمرة تعـد أمـرا صـعبا فـي          
�عــض األحیــان ، خاصــة مــن طــرف األجهــزة والهیئــات المشــكلة للدولــة ، ومــن جــراء االســتیاء منهــا 

الفســاد خــرج الجمــاهیر للشــوارع قصــد المطالبــة �الحر�ــات المدنیــة و احتــرام �رامــة اإلنســان ، أي أن 
محــور شــعور النــاس �العدالــة والظلــم ، و�مــا هــو الحــال دائمــا فــإن هــده  الهیئــات هــي التــي تتحمــل 
مســؤولیة حما�ــة وصــیانة ثــروة الدولــة ومواردهــا ، ورخــاء موطنیهــا ، إال أن ذلــك حــال إلــى ضــرورة 

التــي تكللــت  ســقوط النظــام الفاســد �اســتخدام إســتراتجیات المقاومــة المدنیــة فــي محار�ــة الفســاد والقمــع
 2�اإلطاحة بین علي قصد التغیر الجدري.

والفســـاد ظـــاهرة معقـــدة مر�بـــة تشـــمل االحتمـــاالت التـــي تمـــس الجانـــب السیاســـي والقتصـــادي         
 واالجتماعي والقیمي األخالقي ، وقد یتخذ الفساد أشكاال مختلفة  ومتعددة من أبرزها 

 عملیات االنتخابیة .الفساد السیاسي �استخدام المال العام في ال -
الفسـاد اإلداري و االقتصـادي والفسـاد المـالي، و�ـذلك المؤسسـي حیـث �صـبح جهـاز الدولـة نفسـه  -

 مؤسسة الفساد.

                                                           
آاثره و طــرق مكافحتــه إشــارة لتجــارب بعــض الــدول".امللتقى الــوطين حــول حوكمــة الشــركات   -عــز الــدين بــن تركــي، منصــف شــريف،" الفســاد اإلداري:أســبابه - 1

جارية و علوم التسيري ،جامعة حممـد خيضـر ماي، (خمرب مالية بنوك و إدارة األعمال ،كليه العلوم االقتصادية و الت 7-6كآلية للحد من الفساد املايل و اإلداري، 
 .2)، ص2012بسكرة،

 .44،ص 2013، أغسطس 1586أروى حسن ،"مكافحة الفساد يف الدول العربية ...اىل أين تتجه ". اجمللة، العدد - 2
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 و�مكن التمیز بین الفساد الصغیر هو الذي �مارس من فرد واحد دون التنسیق مـع اآلخـر�ن        

و�نتشر بین صغار المـوظفین عـن طر�ـق اسـتالم الرشـاوى، والفسـاد الكبیـر الـذي �قـوم �ـه المسـئولین 
 لتحقیق  مصالح ماد�ة ،هو أهم وأخطر لتكلیفه الدولة مبالغ ضخمة .

لتــي تحـد�ا �بیــرا أمــام تــونس ،حیــث أن الفسـاد زاد وتفــاقم خــالل الســنوات ا وهـذا مــا �شــكل الیــوم        
تلـت الثـورة فیهـا �شـكل غیـر مسـبق وطـال العدیـد مـن القطاعـات التـي مـن المفـروض أن تكـون �منـأى 

خالقیــــة ، �الرشـــــوة والتحایــــل واالســـــتیالء علــــى المـــــال العــــام والـــــوالءات الـــــال أعــــن �ـــــل الممارســــات 
علــى مؤشــر الشــفافیة  79ى ذلــك أكثــر مــن أن تــونس تراجعــت إلــى المرتبــة والمعــارف،ولیس أدل علــ

 نقطة ممكنة  100نقطة من  38سنة أي برصید 59�عد ما �انت في المرتبة  2014سنة  *الدولیة 
وما �شیر إلى تفشي ظاهرة الفساد داخل المجتمع التونسي هو شیوع ظاهرة الغنـاء الفـاحش و          

،و الرشـوة و المحسـو�یة و الـوالء لـذي القر�ـى و المناصـب والوظـائف ، إضـافة المفاجئ في المجتمـع 
إلــى بیــع الممتلكــات العامــة لتحقیــق منــافع ومكاســب خاصــة وانتشــار االبتــزاز المتمثلــة فــي التعقیــدات 

 1اإلجرائیة ،الذي یؤدي إلى هروب رؤوس األموال من البالد.
فــي تــونس أن الــبالد تشــهد توســع لفســاد  *.اقبــة الفســادلقــد ســجلت الهیئــة الوطنیــة المكلفــة �مر         

الصـغیر �ــأكثر مــن مــا �ــان علیـه قبــل الثــورة �الرشــوة والــوالءات واألكتـاف والمعــارف ن وهــذا مــا أكــده 
تقر�ر البنك األور�ي �ذلك على تفشي الفساد  في تونس �حیث سجلت الدوائر الحكومیـة تحـایال �بیـرا 

 20142.من حجم الصفقات سنة %18فت الدولة خسارة على الصفقات العمومیة التي �ل
�ما �شفت مصادر عن الجمعیة التونسیة للمـراقبین العمومیـة مـن خـالل دراسـة تـم انجازهـا حـول       

لتســهیل  2013ملیــار دینــار فــي  450انتشــار الفســاد األصــغر فــي تــونس ،فــإن التونســیین قــد دفعــوا 
  3 .%27صل إلى ت،فإن  نسبة الرشوة في تونس مرتفعة  معامالتهم ،وحسب منظمة الشفافیة المالیة

                                                           
وف على دولة ، و الوق 168 يف املشهود املايل وهو مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يف الدول و يعين املؤشر برصد الفساد اإلداري *

و  نية مع رجال األعمالابالت ميدات و مقمدى جدية أصحاب القرار يف البلدان املعنية يف مكافحة الفساد، و يستند القائمون عليه اىل مسوحات و بيا�
 مدار النظر.حمللني و خرباء لديهم إطالع واسع على مدى إنتشار ظاهرة الفساد يف االقتصاد على 

 ، متحصل عليه: 3ص ،  2016فردوس كشيدة،" حماربة الفساد يف تونس مسؤولية اجلميع ".-1 
 http://www.noonpost.org/content/14319،13-04-2017 ،16:27. 
ملف للفساد يف  3000،حيث أورثت 2011ي احلقائق حول الرشوة و الفساد اليت تشكلت سنة تعترب هيئة مكافحة الفساد تواصال للجنة  الوطنية لتقص *

 %.10خمتلف القطاعات مل يدرس منها إال 
 -dpuf-t11uy3JQ21-2-2016متحصل عليه:،1، ص2016أنور اجلمعاوي ،" حتد�ت مكافحة الفساد يف تونس ". - 2
  opinion-http://www.alaraby.co.uk ،11-04-2017 ،16:11. 
 ،http://www.alaraby.co.uk/?id=78403،12-04-2017متحصل عليه: 1"الفساد يف تونس: ابرو�ت تتحكم و دولة صامتة". ص- 3

18:30. 

http://www.noonpost.org/content/14319
http://www.alaraby.co.uk-opinion/
http://www.alaraby.co.uk-opinion/
http://www.alaraby.co.uk/?id=78403%D8%8C12-04-2017
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و�رجع هذا إلى عوامل عدیدة مالئمة جعلت من الفساد ینمو أكثر فأكثر وتكون العقبـة الرئیسـیة        

أمــام اإلصــالح والتنمیــة واالســتثمار الصــحیح ،ومــن أهــم هــذه العوامــل التــي جعلــت الفســاد ینتشــر فــي 
المراقبـــة وتهمـــیش دور  انعـــدامتـــي تتمیـــز بهـــا الفتـــرة االنتقالیـــة مـــع تـــونس هـــي الحساســـیة والضـــعف ال

الســلطة القضــائیة وفقــدان العدالــة وعــدم معاقبــة المســؤولین الكبــار الــذین تورطــوا فــي عملیــات الفســاد 
لهـــا  فـــي معالجـــة المســـألة وغیـــاب ونهـــب المـــال العـــام إضـــافة إلـــى تراخـــي الحكومـــات المتعاقبـــة وتخاذ

 .1مكافحة هذه الظاهرة  اإلدارة السیاسیة في
وذلك مـا یـدفع إلـى تجنـب األحـزاب الكبـرى الخـوض �عمـق فـي ملفـات الفسـاد المتشـعبة نظـرا           

 لعالقاتها الوطیدة �المال السیاسي،وأ�ضا في عالقة هذه األحـزاب برجـال األعمـال خاصـة  الضـالعین
الحكومـــة المتعاقبـــة �عـــد الثـــورة  لمـــنهم فـــي قضـــا�ا الفســـاد، وهـــذا مـــا جعلهـــا النقطـــة الســـوداء فـــي ســـج

 األدهى من ذلك أنهم أصبحوا من الفاعلین السیاسیین وأصحاب القرار و جزءا من تر�یبة الحكومة.و 
رغــم أن مكافحــة الفســاد و تحقیــق  العــدل االجتمــاعي �ــان الشــعار المر�ــزي لســبع حكومــات           

بــل حتــى احتوائــه و الحــد مــن انتشــاره ،فبعــدما تعاقبــت الثــورة ، إال أنهــا جمیعــا أخفقــت  فــي مكافحتــه 
كان حكرا  على األسرة الحاكمة و األصهار في العهد السابق ، �ـات الیـوم ر�اضـة  مشـاعة ومصـدرا 

 2لإلثراء السر�ع في متناول جمیع أفراد الشعب  من الموظف الصغیر إلى المسئول الكبیر.
 آثار الفساد اإلداري على تونس:  -2

لمـا �عتبر الفساد آفة خطیرة على المجتمع ، وهو ظاهرة عالمیة تشـكوا منهـا �ـل الـدول ،             
اإلداري ، فالفســاد داء یــنهش  األداءلهــا مــن خطــر علــى األمــن االجتمــاعي و النمــو االقتصــادي و 

ا د �مـالنسیج االجتماعي من جوانبه الدولیة ،�اعتباره �قوض الد�مقراطیة و�شوه السیاسة العامة للبال
یـــدفع إلـــى إســـاءة توز�ـــع المـــواد و�ضـــر �القطـــاع الخـــاص وتنمیتـــه  و�لحـــق أكبـــر الضـــرر للطبقـــات 

 . االجتماعیة البسیطة للفروق الشاسعة بینها و�ین الغنیة

فـــي المقابـــل �شـــیر الـــبعض إلـــى إن للفســـاد اإلداري دورا ا�جابیـــا فـــي تحقیـــق التعـــارض فـــي          
عــد العمــل الرســمي فــي الجهــاز اإلداري ،فهــو �عمــل علــى ز�ــادة التنــاقض بــین القــیم االجتماعیــة وقوا 

المشار�ة ،و�ساعد على التطبیق التدر�جي للتحوالت في نظم العمل لكـن للفسـاد اإلداري آثـار سـلبیة 
 ضارة  هي:

                                                           
 .2املرجع، ص  فردوس كشيدة ، نفس - 1
 ،org/ar/ http://www.fundacionalfanalمتحصل عليه:، 2-1ص، 2016رشيد خشانة ،" الفساد بعد الثورة أكربمما كان قبلها". - 2

12-04-2017، 19:14. 

http://www.fundacionalfanal/


                                                                     طبيعة تأثير التهديدات األمنية الجديدة في تونس :  الثانيالفصل   

 بعد الثورة                                        
 58 

   
ل اإلضــرار �مصــداقیة الدولــة وأجهزتهــا : فانتشــار الفســاد اإلداري یــؤدي إلــى إضــعاف قواعــد العمــ -1

ار�ـة ولة دون  تحقیق ألهدافه الرسمیة مما یؤدي إلى اإلضرار �مصداقیة األجهزة اإلدالرسمیة والحیل
وضعف الثقة بها من قبل جمهور المتعاملین،كما إن اتساع دائرة الفسـاد یـؤدي إلـى ضـعف الهیاكـل 

 .اإلداري اإلدار�ة األمر الذي �قتضي إلى فشل النظام 

ادي :حیـث أن الفســاد �خفــض �شــكل �بیــر معــدالت إعاقـة عملیــة التمنیــة و�ضــعاف النمــو االقتصــ -2
االســتثمار، ومــن ثــم خفــض حجــم الطلــب الكلــي ،و�التــالي تخفــیض معــدل النمــو االقتصــادي ، فمــا 
یرافـــق الفســـاد اإلداري مـــن دفـــع للرشـــاوى �مثـــل لكثیـــر مـــن رجـــال األعمـــال نوعـــا مـــن الضـــرائب ممـــا 

 د فیها الفساد.التقلیل من استثماراتهم في الدول التي یوج إلىیدفعهم 

إضـــعاف االســـتقرار السیاســـي : فانتشـــار الفســـاد داخـــل المجتمـــع یـــؤدي إلـــى اإلضـــرار �االســـتقرار  -3
السیاســــي،وتدني مســــتوى الــــدخل والصــــراع داخــــل النخبــــة الحاكمــــة وفســــاد اإلدارة وتســــلطها وتــــردي 

 األوضاع على �ل األوجه.

مصـــالحها الخاصـــة  حیـــث �فقـــد ظهـــور طبقیـــة تعمـــل علـــى نشـــر الفســـاد :وهـــذا �غـــرض تحقیـــق  -4
حها الجهاز اإلداري �یانه لصالح المنظومات الفاسدة بداخله عند انتشار الفساد،و�تم تحو�له لمصـال

الخاصة بدال من المصلحة العامة فالمستفیدون عن الفساد �عملون على نشـر الفسـاد فـي اكبـر عـدد 
 المحاسبة والمساءلة القانونیةممكن من األجهزة و المؤسسات الحكومیة یدعمهم في ذلك عدم 

تــدني مســتوى األنشــطة الخدمیــة واإلنتاجیــة :هــذا نتیجــة مــن نتــائج الفســاد اإلداري ،وذلــك بتــدني  -5
 .1مستوى األجور والخدمات  التي �قدمها الموظفین قصد االستفادة من الرشاوى 

یـق تنمیـة شـاملة داخـل والوضع في تونس لیس �عیدا عن هذا فآثار الفساد حـال دون تحق            
المجتمــع التونســي، ممــا بــدل علــى ذلــك تقــار�ر المنظمــات الدولیــة والوطنیــة، حیــث أصــبحت تــونس 
تحتــل مرتبــة متقدمــة فــي مؤشـــرات الفســاد، وهــي مصــنفة مــن بـــین الــدول األكثــر فســادا فــي العـــالم، 

بــین  االجتماعیـة المجتمـع، و�سـط ســیطرتها فـي إدارة العالقـات اختـراق�سـبب عـدم قـدرة الدولـة علــى 
المــواطنین، ووجودهــا القــانوني، وأ�ضــا عــدم قــدرتها علــى تحصــیل المــوارد وعلــى رأســها الضــرائب، 

ال  الـــذيالمـــوازي  االقتصـــادحیـــث حـــدث العدیـــد مـــن التهر�ـــب الضـــر�بي، إضـــافة الـــى عـــدم محار�ـــة 
تـه ومخرجاتـه �حقق أي قیمة مضافة لالقتصاد، والدي ال �خضع للرقا�ة الحكومیة، وال تـدخل مدخال

                                                           
 .9عز الدين بن تركي ،منصف شريف،املرجع السابق،ص  -  1
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مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، و�ضــم المتهــر�ین مــن % 50فــي الحســا�ات الوطنیــة، والــذي تجــاوز

 إلــىالضــرائب والرســوم الجمر�یــة، ممــا یترتــب علیــه ضــیاع أمــوال طائلــة مــن خزانــة الدولــة، و�ــؤدي 
ار ومعـدالت األسـع ارتفاعإعاقة عملیة التنمیة، و�التالي منع من خلق قطاعات منتجة، مع استمرار 

ـــــادة حـــــدة التفـــــاوت  ـــــة وتـــــدني مســـــتوى الخـــــدمات الصـــــحیة و التعلیمیـــــة ، ز� ـــــة واألمی ـــــر والبطال الفق
 .1سلبا على تر�یبة المجتمع انعكسي ذبین الفقراء و األغنیاء وال االجتماعي

 المطلب الثاني: تهدید المدیونیة الخارجیة على تونس.

 : تفاقم أزمة المدیونیة في تونس -1

وع المدیونیة الخارجیة �أهمیـة �بیـرة �سـبب تحولهـا الـى أزمـة مستعصـیة تعصـف �حض موض 
�اقتصاد�ات البلدان خاصة النامیـة منهـا، ومـا یـتمخض عنهـا مـن آثـار سـلبیة حیـث تعتبـر المدیونیـة 
ــــراهن، مــــن جــــراء المخــــاطر التــــي تجتــــاح  كواحــــدة مــــن اعقــــد المشــــاكل االقتصــــاد�ة فــــي العصــــر ال

، االســــتثمارالمحلــــي المتواضــــع ومعــــدل  االدخــــارة القائمــــة بــــین معــــدل االقتصــــاد�ات �ســــبب الفجــــو 
فالمدیونیـة هـي الملجـأ الوحیـد لتالفـى هـذه الفجــوة مـن وجهـة نضـرها، إال أن هـذا الملجـأ یهـدد �صــفة 
مباشــرة حاضــر ومســتقبل التنمیــة االقتصــاد�ة فــي البلــدان، بــل أصــبح لبعضــها أزمــة اقتصــاد�ة تهــدد 

السیاسي، و�عتبر االعتمـاد المتزایـد علـى التمو�ـل الخـارجي  ىالجتماعي وحتاستقرارها االقتصادي وا
من اهم الخصائص الممیزة للسیاسة االقتصاد�ة لتونس �عـد االسـتقالل وحتـى �عـد الثـورة، تمثـل ذلـك 

 .2في األحجام الضخمة من القروض الخارجیة التي حصلت علیها من مختلف المصادر

نقــدا أو عینــا مــن طــرف الدولــة  االقتــراضعلــى أنهــا عملیــة مــن هــذا الصــدد تعــرف المدیونیــة 
أخـرى، وتصــبح المدیونیــة خطــرا علــى البلــد المقتــرض عنــد عجــزه عــن الســداد، أي الوفــاء �مســتحقاته 
ســواء مــن الــدین األصــلي أو الفوائــد المقرونــة �ــالقروض، رغــم هــذا فقــد لجــأت الدولــة التونســیة الــى 

ــــة ــــة تمو�ــــل التنمی ــــوطني ودفــــع  سیاســــة االقتــــراض �غی ــــة التــــراب ال ــــبالد أي بهــــدف تهیئ وتحــــدیث ال
مـــع تحســـین التعلـــیم ونظـــام الصـــحة العمومیـــة  اإلســـتراتیجیةاالســـتثمار فـــي القطاعـــات االقتصـــاد�ة 

وتمو�ــل البحــث العلمــي أي أن تــونس اتخــذت القــروض أداة أساســیة نحــو تحقیــق التنمیــة االقتصــاد�ة 

                                                           
 .3،املرجع السابق ،ص فردوس كشيدة- 1
 ، متحصل عليه:1حممد رضا حتحات، "دراسة قياسية ألثر املديونية اخلارجية على النمو االقتصادي". جامعة الشلف ،ص  - 2
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المرتفـــــع ولتعـــــدد انعكاســـــاتها االقتصـــــاد�ة والسیاســـــیة  واالجتماعیــــة المنشـــــودة، لكـــــن نظـــــرا لمســـــتواها

 . 1واالجتماعیة أصبحت المدیونیة من أبرز معضالت الواقع التونسي
ورجوعــــا الــــى تشــــخیص الوضــــع االقتصــــادي الصــــعب والوضــــعیة الحرجــــة المالیــــة العمومیــــة 

عـــدد مـــن  فـــي اإلنتـــاجلتـــونس، وتـــدني مســـتوى النمـــو وتقلـــص االســـتثمارات �عـــد الثـــورة وتعطـــل آلیـــة 
 القطاعات الحیو�ة فیهـا، فضـال عـن تفشـي البطالـة خاصـة فـي صـفوف حـاملي شـهادات العلیـا �ـل

 االقتراض �صفة �بیرة ومستمرة. إلىهذه عوامل شجعت الحكومة التونسیة على اللجوء 
 15 إلــى 2015مرحلــة خطیــرة مــن المدیونیــة، حیــث بلغــت ســنة  إلــىومــن هــذا وصــلت تــونس 

من الناتج المحلي الخام نتیجة ارتفـاع االسـتهالك والصـرف الـذي  %50بدورها ملیار دینار تستنزف 
فقــد  2017، أمــا فــي 2014ملیــار دینــار فــي  11 إلــى 2011ملیــار دینــار فــي ســنة  4.5قفــز مــن 
ملیـار دوالر، �مـا تقلصـت المـدخرات مـن العملـة الصـعبة  40ملیـار دینـار أي  180.5 إلىارتفعت 

ملیـــون دینـــار، وهـــذه أرقـــام ضـــخمة �النســـبة  12261.2مســـتوى  إلـــىي لـــدى البنـــك المر�ـــزي التونســـ
 .2لدولة صغیرة �تونس

وترجع هذه المبالغ الضخمة المستدانة من طرف الحكومات التونسیة المتعاقبـة �عـد الثـورة الـى 
ملیـون دوالر  ألـفعدة مصادر من أهمها التمو�الت القطر�ة التي تحصلت علیها تونس التـي بلغـت 

ملیـون دوالر  320صها لدعم میزانیة الدولة، و�ذا صندوق النقـد الـدولي الـذي قـدم لهـا بهدف تخصی
ناهیــك عــن البنــك الــدولي والبنــك األورو�ــي إلعــادة اإلعمــار والتنمیــة مــع هــذا اســتمرت تــونس �ــإبرام 
قروض جدیدة لغا�ة أخرى آال وهي تسدید خدمة الدین الخارجي القد�م سواء من الـدیون التـي خلفهـا 

الحكومـات �عـد الثـورة لكـن نظـرا  إلیهـارئیس السابق ز�ن العابدین بن علـي أو الـدیون التـي التجـأت ال
الطبیعـة الخاصـة لآللیـة الـدین الخـارجي، فـإن شـروط سـداده �خلـف مز�ـدا مـن الـدین مـن ارتفـاع  إلى

 .3رأس مال دولي من جدید إلىقیمة الفوائد، وذلك بتحو�ل فائض قیمة العمل المحلي 
ان الوقــــوع فــــي داومــــة المدیونیــــة مســــؤولیة الحكومــــات المتتالیــــة التــــي تــــذرعت بتمو�ــــل وقــــد �ــــ

المشــار�ع التنمو�ــة ومجابهــة التحـــد�ات االقتصــاد�ة واالجتماعیــة التــي تشـــهدها الــبالد، لكــن �ارتفـــاع 
االقتصــاد  �قــععامــل معمــق لألزمــة االقتصــاد�ة حیــث  إلــىمســتواها وتــراكم فوائــدها تحولــت الــدیون 

                                                           
، http://www.Tunisieattac.org/drupal.6.20/ar/mode/91متحصل عليه: 1فتحي الشاخمي، "تونس: املديونية أو التنمية" ،ص  - 1

20/04/2017 ،18:14. 
 http://nawaat، متحصل عليه:3، ص2015حممد مسيع، الباجي عكاز، "حتويل ديون تونس اىل استثمارات: من املسؤول احلقيقي". تونس: نواة.  - 2

.org.portail/?p:43885. ،10/04/2017 ،11:10. 
 .4فتجي الشاخمي، املرجع السابق، ص  -3
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تحــت عــبء قیمــة الــدیون، ومعضــلة ســداد خــدمتها مــن جهــة وانعكاســاتها اســتنزاف المــوارد  التونســي

 الالزمة لذلك من جهة أخرى.
 التـــيمؤسســـات النقـــد الدولیـــة الكبـــرى لرتهـــان اال إلـــىوقـــد أدت سیاســـات الحكومـــات المتعاقبـــة 

لمـدخرات الوطنیـة الذي �ات یهدد السیادة الوطنیة و�ساهم في توظیف جـزء هـام مـن ا األمرلها، تموّ 
والمحاصــــیل الجبائیــــة لتســــدید خدمــــة الــــدین، وهــــو مــــا یــــتم علــــى حســــاب تمو�ــــل المشــــار�ع التنمو�ــــة 

عــن ذلــك دخــول تــونس فــي دائــرة  انجــر.مــا 1واالســتثمار�ة، وتحســین ظــروف عــیش الطبقــة الضــعیفة
اعتبــــار المدیونیــــة الصــــاروخیة المتفاقمــــة بنســــق متســــارع جــــدا، والتــــي وصــــفت �المدیونیــــة الكر�هــــة �

تضـــخمها مـــن الحاجـــة المســـتمرة لمز�ـــد مـــن التـــداین فقـــط للحفـــاظ علـــى القـــدرة علـــى تســـدید األقســـاط 
المســتحقة، و�ــل ذلــك �حجــة التمســك تــونس منــذ االســتقالل بتعهــداتها والتزاماتهــا الدولیــة، والحــال أن 

 2012ســا منــذ هــذه السیاســات افتقــدتها حر�ــة التصــرف فــي مــوارد المیزانیــة الســیما وأنهــا متأتیــة أسا
مــن القــروض المشــروطة الممنوحــة مــن صــندوق النقــد الــدولي والمؤسســات المالیــة الدولیــة واالتحــاد 

 2األورو�ي
فمــن بــین السیاســات المشــروطة التــي قــدمها صــندوق النقــد الــدولي �منحــه للقــروض لتــونس هــو 

والحـد  ئـدة لجـذب الودائـعتطبیق سیاسة المالیة االنكماشیة أو التقشفیة والتـي یـتم فیهـا رفـع معـدل الفا
مــن حجــم القــروض المقدمــة مــن قبــل مصــارف المســتثمر�ن الصــغار والكبــار، �غیــة المحافظــة علیهــا 

هم تعجــز  إذوحمایتهـا مــن االنهیــار الكامـل، ولكــن هــذه السیاسـة المتبعــة لهــا تأثیرهـا علــى المســتثمر�ن 
 خلـق المز�ـد إلـىراض، ممـا یـؤدي من االقتراض نظرا لنسـبة الفائـدة العالیـة والشـروط الصـارمة لالقتـ

مــن القــدوم  األجنبــيتنفیــر المســتثمر  إلــىمــن البطالــة وانهیــار المصــانع والــورش العامــة، �اإلضــافة 
الـــذي �صـــیب بـــدوره البنـــوك هـــزة اقتصـــاد�ة فور�ـــة ینـــتج عنهـــا فـــي نها�ـــة المطـــاف  األمـــرلالســـتثمار 

 لألفراد.و الشامل أ ئياالقتصاد الجز السوق المصرفیة و�التالي انهیار  رانهیا
و��قــاف الدولــة دعمهــا  أنواعهــالــى جانــب ذلــك تقتضــي سیاســة التقشــف رفــع الضــرائب �كافــة إ

لــبعض القطاعــات االقتصــاد�ة وغیرهــا مــن السیاســات التــي تخــدم اقتصــاد الدولــة العمــومي، ولكنهــا 
تطبیـــق  االقتصــاد العمــومي �مـــا �قتــرح أســـاسالــذي هــو  األفـــرادتــؤثر �شــكل ســـلبي جــدا �االقتصــاد 

الــواردات وتنفیــذ برنــامج تقلیــل قیمــة العملــة برفــع معــدل الصــادرات التــي سیصــبح مــن  تقشــف سیاســة
خـــالل ســـعرها طفیـــف �النســـبة للدولـــة المســـتوردة، ولكـــن یـــتمخض عـــن ذلـــك ارتفـــاع معـــدل التضـــخم 
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ل المالي وانخفاض معدل الصادرات المرتبط ارتباطا طرد�ـا �حجـم الـواردات التـي تعـد صـادرات الـدو 

المصــانع والبنــوك   إغــالقر ســلبا علیهــا و�قلـل مــن التعــاون التجــاري بینهــا �مـا �قتــرح ثّ ؤ الجـارة ممــا یــ
، وممـــا ال شـــك فیـــه أن إغـــالق الكثیـــر مـــن البنـــوك والشـــر�ات 1والشـــر�ات العـــاجزة عـــن دفـــع دیونهـــا

ـــي  إلـــىســـیؤدي حتمـــا   �ـــالبنوك ناهیـــك عـــن واألجنبـــيارتفـــاع معـــدل البطالـــة وســـیعمل علـــى .المحل
 التقشف ور�ط الحزام. سیاساتالتبعات . المنجزة عن 

كــل ذلــك تمثــل فــي ارتبــاط تــونس مــع الشــروط التا�عــة للقــروض الممنوحــة مــن صــندوق النقــد 
الــدولي، أمــا عــن الجانــب األورو�ــي فقــد تمثــل ذلــك �صــفة مختلفــة أكثــر منهــا عمقــا والــذي تبلــور فــي 

�ونهـــا تقـــدم لتـــونس برنـــامج ضـــخم مـــن  2011انخـــراط تـــونس فـــي قمـــة دوفیـــل الفرنســـیة فـــي مـــاي 
مــا �ســمى �الشــراكة الجدیــدة المفتوحـــة  إطــارملیــار دوالر فـــي  80المســاعدات المالیــة �قیمــة تنــاهز 

ر�طـت هـذه المسـاعدات  األورو�یـةفي العالم العر�ي، لكن هذه الدول  الد�مقراطیة�غرض تیسیر بناء 
نظومــة اقتصــاد الســوق وعالقــات الشــراكة مــع وفقــا للبیــان الختــامي �البقــاء علــى انخــراط تــونس فــي م

االتحاد األورو�ي، وقد التزمت تـونس �الفعـل بهـذه التعهـدات مـن خـالل اسـتمرارها فـي تسـدید الـدیون 
علـى برنـامج العمـل الـذي التزمـت  2014فر�ـل أالموصفة �الكر�هة للنظـام السـابق و�ـذا توقیعهـا فـي 

 أمـامح قطاع الخـدمات و�قیـة القطاعـات االقتصـاد�ة �موجبه بتوسیع انخراطها في هذه المنظومة وفت
أن هشاشــة االقتصــاد التونســي و�الــذات فــي القطاعــات  �اعتبــارغیــر المتكافئــة  األورو�یــةالمنافســة 

المتواصــلة لحــث تــونس  األورو�یــةالخدمیــة المســتهدفة �قتضــي التر�ــث وعــدم التســرع رغــم الضــغوط 
 .2المعمقةالتبادل الحر الشاملة و  اتفاقیة إبرامعلى 

ومــن هــذا فــإن النتــائج الكارثیــة للسیاســات االقتصــاد�ة والمالیــة المتبعــة مــن طــرف تــونس �عــد 
معــدالت خطــرة وانهیــار  إلــىالثــورة نــتج عنهــا انخــرام فــي التوازنــات المالیــة الكبــرى وارتفــاع المدیونیــة 

ون مــن مســـتقبل جعــل الخبــراء واالقتصــادیون متخوفــ األســـعارقیمــة العملــة الوطنیــة وارتفــاع تضــخم 
تونس نتیجة فقدانها االستقاللیة فـي القـرارات السـیاد�ة فـي رسـم خیاراتهـا االقتصـاد�ة والتنمو�ـة �حكـم 

 3واالقتراض الخارجي. للتداینتبعتها المفرطة 

 تبعات المدیونیة على االقتصاد التونسي: -2
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لقطــر التونســـي ا إلیهـــا�عتبــر التـــداین الخــارجي مـــن أهــم الضـــغوطات والتحــد�ات التـــي تعــرض 

ملیـار  41توجهت تونس لتسدید دیون النظام السابق الـذي اقتـرض حـوالي  إذخاصة �عد االستقالل 
سنة مدة حكمه، لهذا ارتأت حكومات ما �عد الثورة في تـونس مواصـلة تسـدید دیـون  23دینار طیلة 

المالیـة  األسـواق إلـىالنظام السابق �حجة الحفاظ على الترقیم السیادي الـذي �خـول لهـا حر�ـة النفـاذ 
را مطـردا تحـت تـأثیر انهیـار المؤشـرات و العالمیة �شروط میسرة، ومع هـذا شـهد التـرقیم السـیادي تـده

االقتصــاد�ة وانخفــاض مــداخیل الــبالد مــن العملــة الصــعبة �فعــل تراجــع الصــادرات ومــوارد الســیاحة 
فــــي  اإلنتــــاجمقابــــل تعطــــل معــــدالت خطیــــرة تزایــــد نفقــــات االســــتهالك  إلــــىوتــــدهور المــــوارد الذاتیــــة 

ــــراض  ــــد االقت ــــل الفســــفاط، ممــــا اضــــطرت الســــلطات الحاكمــــة للجــــوء المتزای ــــة مث القطاعــــات الحیو�
والتقشــفیة لصــندوق النقــد  اإلصــالحیةالخــارجي والخضــوع للتمــو�الت المشــروطة المرتبطــة �ــالبرامج 

 .1الدولي

افئـــة القائمـــة مـــع تـــونس ناهیـــك عـــن المخـــاطر الناجمـــة مـــن االتفاقیـــات والمعاهـــدات غیـــر المتك
قـروض  ومجموعة السبع الدول الصناعیة الكبرى وما یتصـل بهـا مـن تمـو�الت و األورو�يواالتحاد 
حــد �بیــر فــي تعمیــق  إلــى، التــي یترتــب عنهــا المز�ـد مــن القیــود والضــغوط التــي سـاهمت  مشـروطة

قـدان اسـتقاللیة قرارهـا أزمة المدیونیة وتكر�س حالة شبه انهیار االقتصادي الـذي تعیشـه تـونس مـع ف
وممـا ال شـك فیـه إن االنفتـاح الكلـي 2السیاسي في رسم خیاراتهـا الدبلوماسـیة وتوجهاتهـا االقتصـاد�ة.

، فالنـدماج داخـل السـوق  أخطار مدمرة إلىیؤدي �طر�قة أو �أخرى تعر�ض البالد والسوق المحلیة 
،  العالمیـة السـاحق داخـل السـوق المحلیـةالمنافسـة  تنامي ثقل إلىالعالمیة والتبعیة المتنامیة تفضي 

ـــى قطاعـــات اقتصـــاد�ة أساســـیة  إذ ـــدة تضـــغط بثقلهـــا عل ـــى خـــارج منافســـة متزای یرافـــق االقتصـــاد عل
، �حكم ضـرورة تمو�ـل بـرامج التأهیـل الشـر�ات وتجهیـزات  وتشكل عبء على مستوى میزانیة الدولة

، وهو مـا  فاع الحاد لألسعار المواد األساسیة، وقد واكب ذلك االرت البنیة األساسیة والموارد البشر�ة
 إلـى، �اإلضـافة  رفعت عنها الحما�ة الجمر�یـة �شـكل تـام التيأثر �شكل �بیر على السوق المحلیة 

ومـواد  األولیـةكونها تشهد تبعیة متزایدة للسوق العالمیة �النسبة لجزء هام مـن احتیاجاتهـا مـن المـواد 
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لطاقیة والتي طالت هذه الز�ادة �حدة الطبقـات الشـعبیة خاصـة سـكان التجهیز ومن المواد الغذائیة وا

 .1مع مضاعفات أزمة الشغل األسعار، حیث تواتر ارتفاع  الجنوب
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مـــن التهدیـــدات اإلقلیمیـــة التـــي مســـت القطـــر التونســـي المتمثلـــة فـــي  إلیـــهحســـب مـــا تطرقنـــا   

 بة غیر الشرعیة التي أثر �شكل مباشر وعمیق في الكیان التونسي وما ترتّـتهدیدي اإلرهاب والهجر 
ترسـیخ األمـن  إلـىو�ذا تحول مستوى التر�یز من محاولـة الوصـول  علیه من خسائر ماد�ة و�شر�ة،

ت تلـك التـأثیرات العمیقـة التـي بـرزت مـن تبعـا إلـى، االسـتبداديالمنتظر ما �عد الثورة و�زاحة النظام 
ظهـــور تحــد�ات داخلیـــة أكثــر عمقــا مـــن أوالهــا أال انتشـــار الفســاد المـــالي و  إلــىي حالـــت الثــورة التــ
یـدات ر التهد�عتبر هذا التهدید الر�اعي هو مـن أخطـفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة، و و �ذا ت اإلداري 

التي یتضـح تأثیرهـا علـى الكیـان التونسـي أخطـر مـن ذي قبـل ممـا �انـت علیـه التي تواجهها تونس و 
خـــول لهـــا المحافظـــة علـــى هـــذا علیهـــا ضـــرورة مواجهتهـــا �مـــا � اســـتوجب، ولهـــذا الســـبب ةبـــل الثـــور ق

 الــذيالكرامــة فــي تــونس، و ورة الحر�ــة و نحــو التقیــیم الفعلــي لمــدى نجــاح ثــ لالتجــاهذلــك مــن و  ،الكیــان
 .هذا البحث من في الفصل الثالث سنتطرق إلیها
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 تمهید

جـــراء تفـــاقم و ازدحـــام التهدیـــدات  2011�عتبـــر الواقـــع المعـــاش فـــي تـــونس �عـــد ثـــورة              
ذلــك مــن جــراء االنعكاســات البالغــة و  األمنیــة الجدیــدة علــى ســاحتها حقیقــة البــد مــن االعتــراف بهــا،

علـى تـونس ال تضـاهي  اإلرهابیـةعن اسـتفحالها، فتعـد الخسـائر التـي خلفتهـا الهجمـات  أنجزتالتي 
تلبیـة  عـدم القـدرة علـىقضا�ا الفساد التي خلفتها النظام السـابق و الـذي تبنـاه النظـام الجدیـد ، و إن 

مـــن الطلبـــات الشـــعبیة مـــن الشـــغل جـــراء تراجـــع التنمیـــة االقتصـــاد�ة �ســـبب المدیونیـــة التـــي ُعجـــزت 
میزانیــة الدولــة حملــت علــى التضــحیة �أبنائهــا جــراء الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي عــرض البحــر، لــدى 

التــــي تهــــدد  اســــتوعبت الحكومــــات التونســــیة المتعاقبــــة ضــــرورة التصــــدي لهــــذه المعضــــالت األمنیــــة
اد و عملیــة االنتقــال الــد�مقراطي الــذي تبنتهــا �عــد معاناتهــا مــن عقــود االســتبد اســتقرارها و تــؤثر علــى

 لهذا ارتأینا في هذا الفصل أن نوضح ذلك عبر مبحثین هما:

 .سیاسات النظام التونسي لمواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة المبحث األول: -

 .في تونس تداعیات مواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة المبحث الثاني: -
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 الجدیدة سیاسات النظام السیاسي التونسي لمواجهة التهدیدات األمنیة :األولالمبحث 

 في تونس  إلرهاب و الهجرة الغیر شرعیةامكافحة ت سیاسیا :األولالمطلب       

 :سیاسة مكافحة اإلرهاب في تونس  -1

مــن أخطــر التحــد�ات التــي تواجــه تــونس ،حیــث لــم تعــد محار�تهــا شــأنا  اإلرهــابتعتبــر ظــاهرة 
لك ذلــك لتصــبح هــدف المجتمــع الــدولي �أســره، لــذمحلیــا ینحصــر فــي حــدود دولــة مــا ، و�نمــا تعــدى 

لــــك مـــن خــــالل انــــدماجها فــــي ذســـارعت تــــونس إلــــى تطـــو�ر قانونهــــا الــــداخلي لمكافحـــة اإلرهــــاب ،و 
،وأ�ضـا  مواكبتهـا للقـوانین الدولیـة والقـوانین األجنبیـة الحدیثـةالمنظمة الدولیة الموسـعة ، ومـن خـالل 

ه القوانین الدولیة على أرض الواقـع ،كمـا طـورت المنظومـة القضـائیة و ذمن خالل تطبیق محتوى ه
  .المنظومة األمنیة من خالل منع غسیل األموال و التصدي لإلرهاب

ه ذلدولیـة المتعلقـة �اإلرهـاب لمكافحـة هـكما آلت أ�ضا إلى االنضـمام لالتفاقیـات والمعاهـدات ا
 الظاهرة ، والقضاء علیها ، ونادت أ�ضا بوجود عمل مشترك وتعاون بین جمیع الدول واألفـراد وفـق
رؤ�ة واضحة حتى ال تجد الجماعات المتطرفة أي ثغرات لتنفیذ أجندتها ،رغم وجود فـارق �بیـر فـي 

  .مكانیات والتكنولوجیا بین الدولاإل

 یلي : تبیان أهم اآللیات التي اعتمدتها تونس في مكافحة اإلرهاب من خالل ماو�مكن 

 :البعد القانوني -أ
إال انـــه وجـــب التصـــدي لـــه ضـــمن  ،رغـــم أن اإلرهـــاب ضـــرب تـــونس وأر�ـــك عمـــل مؤسســـاتها     

ة متشــددة تجــاه إلــى إعــادة تســلیح الجهــاز القضــائي بنصــوص قانونیــ تســعف مشــروع وطنــي لمقاومتــه
لــك فقــد اعتبــرت تــونس مــن أول البلــدان التــي �انــت ســباقة فــي ســن قــانون ذومــن  اإلرهابیــةاألعمــال 

مــن خــالل  2001مــن ســبتمبر  11 �عــد ســنتین مــن اعتــداءات،  اإلرهــابمتعلــق �التصــدي لظــاهرة 
المتعلـق بـدعم المجهـود الـدولي  2003د�سمبر  10المؤرخ في  2003لسنة  75 سنها للقانون عدد
 .1منع غسیل األموال  ولمكافحة اإلرهاب 

                                                           
 .1،ص 2015و الدبلوماسية ، اإلسرتاتيجيةيف تونس". قطر: مركز الدراسات  اإلرهابو الدبلوماسية ،"ورقة حبثية حول واقع  مركز الدراسات االسرتاتيجية -1 
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 هسـن تـمیده �عد الثورة ، نضرا ألنـه مي یتوافق إلى حد ما مع أحكام القانون الدولي إال أنه تم تجلذوا
مــن قبــل النظــام الســابق مــع اعتــراض �عــض الحقــوقیین ومنظمــات المجتمــع المــدني علــى بنــوده التــي 

 1.تتعارض مع احترام حقوق اإلنسان

فجـاء القـانون  2003 تـونس إصـدار قـانون اإلرهـاب المعـدل عـن قـانون لك أعـادت ذوعلى إثر      
المتعلق �مكافحة اإلرهاب ومنع غسیل  2015أوت  07المؤرخ في  2015 سنة 26 األساسي عدد

لك مـع ذفصـال مسـتندا بـ 143وتضمن القـانون الجدیـد  ، اإلرهابل من أجل استئناف مقاومة األموا
 . 2الدولیة و اإلقلیمیةما ورد في المعاهدات واالتفاقیات 

 يالــذحیـث تعــرض فــي قســمه الثـاني مــن �ا�ــه األول إلــى الجــرائم اإلرهابیـة والعقو�ــات المقــرر لهــا و    
�ـة اب فیها من عام إلى السجن مدى الحیاة وغرامة مالیه تقدر �ألف دینـار مـع تطبیـق عقو قیتراوح الع

و المنصـــوص         ر�مـــة المقترفـــةاإلعـــدام إلـــى عقو�ـــات أخـــرى تختلـــف �ـــاختالف طبیعـــة ونـــوع الج
 وما �عده. 13علیها �الفصل 

ه العقو�ـــات جـــرائم متعـــددة وصـــفت �اإلرهابیـــة ، مثـــل جـــرائم اختطـــاف األشـــخاص ذوقـــد شـــملت هـــ    
�ــل شــخص انضــم وســاعد تنظــیم إرهــابي أو أرشــده أو مولــه  وحجــزهم واختطــاف الطــائرات والســفن أو

ــــة أو  دولیــــة علــــى الفعل،و�عــــد مرتكبــــي الجر�مــــة ال منظمــــةال�المعــــدات أو األمــــوال قصــــد حمــــل الدول
اإلرهابیة أ�ضا �ل شخص تلقى تدر�بات عسكر�ة فـي نطـاق تنظـیم إرهـابي داخـل التـراب التونسـي أو 

 .خارجه 

ع إحــداث " قطــب قضــائي لمكافحــة اإلرهــاب " و�ــان مهمــة التعهــد �مــا تعــرض فــي القســم الرا�ــ       
  فقـد قسم السـادس مـن البـاب األول مـن القـانون ال�الجرائم اإلرهابیة في �امل تراب الجمهور�ة ،أما في 

لجنـــة وطنیـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب " تو�ـــل لهـــا عـــدة مهـــام مـــن أهمهـــا التعـــاون والتنســـیق بـــین  " أحـــداث
إعـــداد تقر�ـــر ســـنوي یرفـــع إلـــى رئـــیس الدولـــة یتضـــمن نشـــاطها ومقترحاتهـــا  نظیرتهـــا األجنبیـــة و�ـــذلك

معنیـــین للتـــوفیر الحما�ـــة  إلـــىلتطـــو�ر آلیـــات  مكافحـــة اإلرهـــاب ، ثـــم انتقـــل فـــي الفصـــول التـــي تلیهـــا 

                                                           
 http://www.assabah.comليه: متحصل ع ،1ص.يف القانون التونسي و القانون الدويل"  اإلرهابقانونية: مكافحة  قراءةالسيد بن حسن ،" -  1

.tn.print/122910/2016 ،12-05-2017 ،10:00.، 
 .2،ص2015" قطر :مركز اجلزيرة للدراسات ، اإلنساننور الدين العلوي ،" تونس: ثنائية مواجهة االرهاب و احلفاظ على حقوق  -  2

http://www.assabah.com/
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مــن قضــاة و أمنیــین و عســكر�ین وشــهود ، �مــا وضــع آلیــات جدیــدة تعنــى  اإلرهابیــة�مكافحــة الجــرائم 
 .1عدة عائالتهم بتقد�م التعو�ضات لهمومسا اإلرهاب�ضحا�ا 

 أما في الباب الثالث فقد خصصه التصدي إلى المسالك المالیة  غیر الشـرعیة سـواء جمیـع أنـواع    
ولـــة الـــدعم التنظیمـــات التـــي لهـــا عالقـــة �ـــالجرائم اإلرهابیـــة أو التبرعـــات و المســـاعدات  المالیـــة المجه

  لیــل المالیــة "المصــدر ، �مــا تنــاول المشــروع فــي القســم الثــاني مــن البــاب الثــاني إحــداث "لجنــة التح
ع تو�ل لها مهمة تعقب المعامالت المالیة المسترا�ه و التصر�ح بها والمساعدة على وضـع بـرامج لمنـ

 .المسالك المالیة غیر المشروطة

 :التعاون الدولي في المجال األمني و القضائي -ب

،لــدى فــإن  ا لیســت معنیــة �مقاومتهــا وحــدهاذ�اعتبــار إن تــونس لیســت وحــدها منتجــة اإلرهــاب فهــي إ
هـتم ا لك لـذمقاومة اإلرهاب معر�ة عالمیة إقلیمیة ألنها تهدد مناطق عدیدة في مختلف أنحاء العالم ، 

د العدیــد مــن االتفاقیــات والمواثیــق تــدین اإلرهــاب، وتحــد �ســنه الظــاهرة ذالمجتمــع الــدولي �مواجهــة هــ
 قواعد الوقا�ة من خالل ثالث أ�عاد وهي: 

 راعاة المواثیق الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیةتجر�م تمو�ن اإلرهاب وم -

ا ي یــرتبط مباشــرة �الحــدود الجغرافیــة مــع دول الجــوار، ممــلــذتجــر�م تشــكیل التنظیمــات اإلرهابیــة وا -
التشــــر�عات والــــنظم فــــي اب �جعلهــــا تســــتفاد مــــن تجار�هــــا خاصــــة الجزائــــر فــــي مجــــال مكافحــــة اإلرهــــ

 واألسالیب 

القــانون مــن حیــث إجــراءات تســلیم اإلرهــابیین و�جــراءات اإلنا�ــة القضــائیة التعــاون مــع آلیــات تنفیــذ  -
 2وحما�ة الشهود.

 مكافحة اإلرهاب عن طر�قها: إلىالدولیة واإلقلیمیة التي عمدت تونس  االتفاقیاتومن بین أم 
 .1999الدولیة لقمع تمو�ل اإلرهاب  االتفاقیةتوقیع  -
 .2010العر�یة لمكافحة غسیل األموال وتمو�ل اإلرهاب  االتفاقیةتوقیع  -
 .2010العر�یة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الحدود الوطنیة  االتفاقیةتوقیع  -

                                                           
  .2السيد بن حسن ، مرجع سابق ،ص  - 1
 .4و الدبلوماسية ،املرجع السابق ،ص  اإلسرتاتيجيةمركز الدراسات  -  2
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 .منظمة المؤتمر اإلسالمي لمحار�ة اإلرهاب اتفاقیةتوقیع  -
 .1لمنع اإلرهاب ومحار�ته اإلفر�قیةمنظمة الوحدة  اتفاقیةتوقیع  -
 األمنیة: المعالجة -ج

 إصـــالحات الجهـــاز�حضـــي االنتقـــال الـــد�مقراطي الســـلس للســـلطة فـــي تـــونس إلـــى البـــدء الفعلـــي      
ـــا لمـــا خـــول لـــه  ـــا النائمـــة وفق األمنـــي ســـعیا لمواجهـــة تصـــاعد اإلرهـــاب والجماعـــات المســـلحة والخال�
صـــالحیات خصوصـــا �عـــد تعرضـــها للهجمـــات الدمو�ـــة التـــي أســـفرت علـــى ســـقوط سیاســـیین ومـــدنیین 

، فقـــد ســـمح للقـــوات  2015 أجانـــب وســـیاح ،واســـتنادا إلـــى حالـــة الطـــوارئ التـــي فـــرض فـــي أكتـــو�رو 
ووضـعت العشـرات  2016 و 2015شـخص مشـتبه بهـم مـابین  2000العسكر�ة إلـى اعتقـال حـوالي 

أالف شـخص مـن السـفر خشـیة انضـمامهم إلــى  5 مـنهم رهـن اإلقامـة الجبر�ـة بینمـا منعـت أكثــر مـن
ســـور�ا ولبنـــان ناهیـــك عـــن عملیـــات الســـیطرة علـــى المســـاجد وتعلیـــق نشـــاطات جماعـــات متطرفـــة فـــي 

ا عملیات التفكیك الواسعة للخال�ـا اإلرهابیـة ذعشرات الجمعیات المشبوهة في وقوفها مع اإلرهاب ،و�
داخل التراب الوطني ،وعلـى الحـدود التونسـیة الجزائر�ـة واللیبیـة مـن عملیـات التطو�ـق الحـدودي بینهـا 

أفغانسـتان و  لیبیـا أو من سـور�ا أو ءعلى حصر اإلرهابیین العائدین من بؤر التوتر سوا ،كما عمدت
 .2العراق وغیرها

  :اإلرهابالوطنیة لمكافحة التطرف و  اإلستراتیجیة -د            
 2016نـوفمبر  07التي وقعت من طرف رئیس الجمهور�ـة التونسـي فـي  اإلستراتیجیةو هي         

�قرار صادر عن مجلـس األمـن القـومي " اإلرهابالتي تم إعدادها من طرف "اللجنة الوطنیة لمكافحة 
�عــد مــرور إعــدادها عبــر مراحــل �االشــتراك مــع المجتمــع المــدني ،و  2015فیفــري  12التونســي فــي 

ة قار�ــو تعتمــد علــى م،   الــرد ، التتبــع ،الحما�ــة ،علــى أر�ــع أســس وهــي: الوقا�ــة اإلســتراتیجیةترتكــز 
 من أر�ع محاور رئیسیة و هي:

 .المقار�ة السیاسیة العامة -

 .المقار�ة األمنیة و القانونیة -

                                                           
،(قسم العدالة اجلنائية ،كلية الدراسات العليا ،جامعـة �يـف العربيـة مذكرة ماجستري". اإلرهابعمر بن حزم، " دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الوقاية من  -  1

 .199)،ص 2011،الر�ض ، األمنيةللعلوم 
com/article/tunisia-ain-http://al-متحصـل عليــه: ،2-1". صاألمــينرغــم التحسـن  اإلرهـابحممـد صــاحل رجـب ،"تــونس يف مرمـى نــريان  -  2

Security -improvement-terroism-range ،14-05-2017، . 

http://al-ain-com/article/tunisia-range-terroism-improvement-
http://al-ain-com/article/tunisia-range-terroism-improvement-
http://al-ain-com/article/tunisia-range-terroism-improvement-
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 .المقار�ة االقتصاد�ة االجتماعیة -

 و الدینیة. الثقافیة و المقار�ة التر�و�ة -

فـــي تـــونس هـــو نتـــاج العوامـــل  اإلرهـــابفـــي تحلیلهـــا مـــن منطلـــق أن  اإلســـتراتیجیةتعتمـــد     
 انتشـــارو التطـــرف العنیـــف و الجر�مـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود و  متنوعـــة مرتبطـــة أساســـا �التشـــدد

بــدورها لهــذه  اإلســتراتیجیةجانــب عــدم االســتقرار السیاســیة �المنطقــة، فشــددت  إلــىالســالح و الــذخیرة 
�صــورة  اإلرهابیــةجموعــات المخــاطر یــتم �قطــع الطر�ــق أمــام محــاوالت االســتقطاب التــي تقــوم بهــا الم

غیر مباشرة في المساجد و المؤسسات ، �ما یتم التصدي أ�ضا عبر العمـل علـى بنـاء ثقافـة مباشرة و 
فـــات ، �مـــا نصـــت علـــى و المعتقـــدات و الثقا األد�ـــانالحـــوار و الســـالم  و التســـامح و احتـــرام جمیـــع 

و تعز�ــز منــاهج التعلــیم و الحــوار  اإلرهابیــةاألعمــال  ارتكــابللتحــر�ض علــى ضــرورة المنــع القــانوني 
 .1دعم البحوث التحلیلیة حول دور المرأة في منع التطرف إلىلمقاومة الفكر المتطرف و إضافة 

علـى وسـائل االتصـال توسـیع عملیـة الرقا�ـة  إلـىأن الحكومة التونسیة عمـدت  إلىإضافة     
 اإلرهابیــةالتكنولــوجي مثــل نظــام التلغــرام و الفا�ســبوك و تــو�تر للحــد مــن التواصــل بــین المجموعــات 

التــي تســعى لكســب أنصــار و مؤ�ــدین لهــا و محاولــة تجنیــدهم للقیــام �عملیــات إرهابیــة داخــل تــونس أو 
علمـا أنهـا  اإلرهـابيالتوجـه منـاطق التـوتر فـي الخـارج خاصـة الصـفحات و المواقـع ذات  إلىتسفیرهم 

 الشـــبكةمـــن خـــالل تتبـــع نشـــاطها علـــى  اإلرهابیـــة�العدیـــد مـــن الخال�ـــا  اإلطاحـــة 2015نجحـــت فـــي 
 . 2العنكبوتیة

 سیاسات مواجهة الهجرة غیر الشرعیة في تونس: -2

�األســاس،تعتمد علــى لجــوء المهـــاجر  اجتماعیــةإن ظــاهرة الهجــرة غیــر الشــرعیة هــي ظـــاهرة       
المغــامرة �طر�قــة ســر�ة،إال هــذا عمــد بتحو�لهــا الــى مســألة أمنیــة �حتــة و ذلــك مــن  إلــىغیــر الشــرعي 

جراء تهدیداتها المباشرة لألمن المجتمعي و هـذا مـا أصـبح یـزعج و یـؤرق الحكومـات المتضـررة مـن 
الحـد مـن  إلىضرورة إ�جاد آلیات تهدف تلك الظاهرة،ومن هذا المنطلق عمدت السلطات التونسیة �

أعـداد المهـاجر�ن غیـر الشـرعیین،ومن  انخفـاضتلك الظاهرة و التي أحـرزت نجاحـا نسـبیا تمثـل فـي 
ـــین أهـــم اإلجـــراءات هـــي ســـن مجموعـــة مـــن القـــوانین ـــات الموقعـــة علـــى  إلـــىتهـــدف  ب تشـــدید العقو�

                                                           
 2حممد صاحل رجب ، املرجع السابق ،ص  -  1
co-www.alaraby-متحصل عليه: ، 2016، 2ص "، اإلرهابسنة التحدي التكنولوجي و مقاومة  -2016تونس   إعالمحممد معمري ،"  -  2

uk/medianewes.2016/1/3،12-05- 2017 ،15:13، 
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توســع المشــرع التونســي بــدوره المهــاجر�ن و علــى عصــا�ات التهر�ــب التــي تعمــل فــي هــذا المجــال و 
مـالكي  في تجر�م �ل عناصر منظومة الهجرة مثل األشخاص المهر�ین أنفسهم أو من �سـاعدهم ـأو

 األماكن التي تؤو�هم.

�ما شدد قانون العقو�ـات علـى األشـخاص الـذي انخرطـوا فـي جر�مـة الهجـرة السـر�ة �السـجن         
ألــف دینــار  100نحــو  إلــىعامــا، و �غرامــة مالیــة تصــل  20 إلــىأشــهر  03مــا بــین  تتــراوحلمــدة 

تونسـي، و أعطــى القــانون المحكمــة الحــق فــي وضـع المجــرمین قیــد المراقبــة اإلدار�ــة، أو مــنعهم مــن 
 اسـماإلقامة في أماكن محددة،إذا �ان ذلك �ساعدهم فـي مباشـرة الجر�مـة التـي أطلـق علیهـا المشـرع 

 ان"." الحرق

فى القانون �عض األشخاص الذین انخرطوا في تنظیم عملیات هجرة سـر�ة و في المقابل أع        
مــن أي شــكل مــن أشــكال العقــاب �شــرط قیــام هــؤالء األشــخاص �ــإعالم الســلطة بوجــود " المخطــط 
اإلجرامي" أو مدها �معلومات تساهم في إحیاء المخطط و القـبض علـى منفذ�ـه،و لـم �كـن األسـلوب 

ل تبعت ذلك �اتفاقیات ثنائیة مع الدول المستقبلة خاصة إ�طالیـا التـي القانوني هو الطر�قة الوحیدة ب
تستقبل أعداد هائلة من التونسیین ،فقد أسـفرت الجهـود عـن توقیـع مـذ�رة تفـاهم "إعـادة التوطین"،كمـا 

بــین الطــرفین علــى أن تــزود إ�طالیــا الســلطات التونســیة �المعــدات و األجهــزة و الــزوارق تــم االتفــاق 
غیـر الشـرعیة  قد دورات تدر�بیة سنو�ة ألفراد الشرطة المتخصصین في مكافحة الهجـرةالسر�عة و ع

 .1مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة �كل ما یتعلق �الظاهرة بین البلدین

إعــالن سیاســي مشــترك حــول "  األورو�ــيمــع االتحــاد  2010�مــا وقعــت تــونس فــي مــارس  
جانــب ذلــك عقــدت قمــة  إلىأورو�ــا. إلــىحر�ــة تنقــل األشــخاص"، وذلــك �منــع الوصــول المهــاجر�ن 

مقار�ـة مشـتر�ة وشـاملة لمعالجـة  إ�جـاد ، �ـان الهـدف منهـا هـو2003فـي تـونس سـنة  5+5منتـدى 
جماعــة تضــم  المشــاكل مــن خــالل التعــاون الحقیقــي فــي مســائل الهجــرة، مــع محاولــة االتفــاق علــى

 إلــــىالرجــــوع المهــــاجر�ن الــــدول اإلفر�قیــــة التــــي یتســــبب الیهــــا المهــــاجرون، و�التــــالي ضــــرورة أ�ضــــا 
 صلیة.األ أوطانهم

البلدان األورو�یة التي تستقبل المهاجر�ن فقد وجـدت نفسـها مضـطرة لسـن قـوانین  إلىو�النسبة 
ـــــا وافـــــق القـــــانون  ـــــر الشـــــرعیة �مـــــا فـــــي ا�طالی ـــــة  2009و  2002تحـــــر�م الهجـــــرة غی وذلـــــك �معاقب

                                                           
 . 1،ص  2012و الدبلوماسية ،  اإلسرتاتيجيةقسم الدراسات و البحوث،" اهلجرة غري الشرعية وجدت هلا حال يف تونس "، قطر : مركز الدراسات -  1
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أن أعقبـت  إلـىالمهاجر�ن، ومن قدم لهم المساعدة حتى ولو �انوا في حالة خطر مـع غرامـة مالیـة، 
 3000�عــد حادثــة غـرق ســفینة قــرب جز�ـرة لمبیــدوزا، التــي ذهـب ضــحیتها أكثــر مــن  2014�قـانون 

الضـحا�ا عـن طلـب  عامتنـاجـراء  الهجرة غیر القانونیـة جر�مـة مـن اعتبارشخص والذي یلغي بدوره 
المساعدة، والتي أخذت بهـا فرنسـا بـدورها، والـذي یتوافـق مـع مقـررات محكمـة العـدل التا�عـة اإلتحـاد 

إال في الحاالت التي ترتكب فیها مخالفـات أخـرى �عاقـب  نالمهاجر� اعتقالالتي تمنع من  األورو�ي
 الفرنسي،و�عتبر قانون الهجرة 1علیه القانون �السجن و�عوض القانون الحالي السجن �الطرد

ت مـع التعامـل مـع المهـاجر�ن غیـر قـانونیین إذ �مـنح هـؤالء �عـض االمتیـازامن أكثر القوانین مرونة 
 األخرى مثل الحق �العالج. األورو�یةالتي ال توجد في القوانین 

ال أن تعـوض �السـجن �مـدة و �مكـن  أسبانیا فقد عمدت علـى طـرد المهـاجر�ن إلىما �النسبة أ
أشــهر، مــع غرامــة تتــراوح بــین عشــر آالف ومائــة ألــف یــورو، علــى �ــل مــن یتــورط فــي  6تتجــاوز 

محـل  إ�قـافإدخال المهاجر�ن غیر قانونیین وهي العقو�ـة نفسـها التـي تفـرض علـى مـن �شـغلهم مـع 
 أشهر الى خمسة سنوات. 6بین  تتراوحالشغل لمدة 

میزانیــة تــدخل فــي معالجــة قضــیة الهجــرة فــي  األورو�ــيجانــب ذلــك فقــد خصــص االتحــاد  إلــى
موضـوع الهجـرة مجـاالت أخـرى  إلـىللحوار" التـي تتضـمن إضـافة  األورو�یةما �سمى" �اآللیة  إطار

 بلـــدان الجـــوار، بلـــدان االتحـــاد إلـــى إضـــافةتهـــم التعـــاون اإلقلیمـــي، و�ســـتفید مـــن هـــذا الـــدعم المـــادي 
مى قدرت هذه المیزانیـة خـالل الفتـرة الممتـدة مـا �سـنفسه، خاصة الدول األكثر تضررا فقد  األورو�ي
ب ملیـــون یـــورو منهـــا إال لـــدول جنـــو  209�خمســـة ملیـــار یـــورو، خصصـــت  2020-2014عـــامي 

 المتوسط.

ومــع �ــل هــذا، فــال نلمــس أن أنشــطة الهجــرة ســوف تتراجــع، مــا دام الطلــب علیهــا موجــود ومــا 
"       ، ومـا دام �عـض هـؤالء �عتبـر أن دامت تمنح "اآلمال �غد أفضـل" للمهـاجر�ن غیـر الشـرعیین

"، ومــا دامــت األر�ــاح التــي تجنیهــا تتجــاوز مــا �مكــن تصــوره، �حیــث تقــدر �ملیــارات  مهمتهــا إنســانیة
 .2الجر�مةالمخدرات و  الدوالرات حسب و�الة األمم المتحدة لمكافحة

 المدیونیة في تونسسیاسات مكافحة الفساد المالي و اإلداري و الحد من المطلب الثاني: 
                                                           

 .33-32عبد الواحد آكمري ، املرجع السابق ، ص  -  1
 .33عبد الواحد آكمري ، املرجع السابق ، ص   -  2
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 : في تونسالمالي و اإلداري مكافحة الفساد  -1

تعــد مكافحــة الفســاد أصــعب التحــد�ات التــي تواجههــا تــونس، و�عــد ســنوات طو�لــة مــن تفشــي 
الظــاهرة خاصــة �عــد الثــورة �عــدد مــن القطاعــات تبــدو مهمــة محار�تــه ومكافحتــه تتطلــب جهــدا جبــارا 
لتجـــاوز األزمـــة وحتـــى التخفیـــف منهـــا، والتـــي مـــن شـــأنها جعلـــت الحكومـــة التونســـیة وحتـــى المجتمـــع 

�عــدة ال تبــدو هینــة فــي محتواهــا وجزاءاتهــا لكـل مــن �ســاعد مــن قر�ــب أو مــن �عیــد فــي المنـي یتســلح 
 .1وتفشي هذه الظاهرة في المجتمع التونسي انتشار

  وتعــــد السیاســــة التــــي أنتجتهــــا السیاســــة التونســــیة فــــي محاولــــة الحــــد مــــن هــــذه الظــــاهرة ذات  
بهــــدف  اإلدار�ــــةیــــات لالعمتشــــكیلة مختلفــــة وتمــــس فــــي ظاهرهــــا جمیــــع األ�عــــاد وتتغلغــــل فــــي لــــب 

ـــد لهـــذه الظـــاهرة و�ـــذا محاولـــة  و التشـــخیص النزاهـــة والشـــفافیة فـــي مختلـــف  إرســـاءالتمحـــیص الجی
المؤسسـات وحتـى فــي سـلو�یات األفـراد، و�مــا أن مكافحـة الفسـاد هــي قبـل �ـل شــيء معر�ـة قانونیــة 

دئ البد فیها من ترسانة قوانین ناجعة تضمن الوقا�ة والتكفل ردع مرتكبیه والـذي یتحقـق ذلـك فـي �ـا
القـوانین، فیتـراوح دور القضـاء فـي  األمر بوجود سلطة قضائیة مستقلة ومتخصصة تتولى إنقـاذ هـذه

محاكمة جرائم الفساد بین الدور العالجي المتمثل فـي الـردع الخـاص، مـن خـالل المحاسـبة وتطبیـق 
مـــا مرتباطهـــا �الســـلطتین التشـــر�عیة والتنفیذ�ـــة ، والـــدور االســـتقاللي الـــذي �جـــرد ادالقـــوانین �كـــل حیـــا

صــراحة الفصــل  بــة مرتكبیــه والــذي نــص علیــه�جعلهــا أكثــر �فــاءة وقــوة لكشــف جــرائم الفســاد ومعاق
علـــى أن القضـــاء ســـلطة مســـتقلة تضـــمن إقامـــة العـــدل وعلو�ـــة الدســـتور  2014مـــن دســـتور  102

الــذي أقــر تجــر�م التــدخل فــي ســیر  109وســیادة القــانون وحما�ــة الحقــوق والحر�ــات، و�ــذا الفصــل 
 القضاء مهما �انت الصفة.

تضــع اآللیــات الكفیلــة �ضــمان  10ل مــن الفصــل وفــي ذات الســیاق فقــد أحكــم الدســتور فــي �ــ
المتمثـل فـي  130جانب ذلك نجد الفصـل  إلىاستخالص الضر�بة ومقاومة التهر�ب والغش...الخ، 

التي من مهامها رصد حاالت الفسـاد فـي  2016الحكومة الرشیدة ومكافحة الفساد في  إدارةإحداث 
 .2الجهات المعنیة إلى و�حالتهاا فیها والتحقق منه و التقصي القطاعین العام والخاص

                                                           
 .74 -46، ص  2016تونس: املركز املغاريب لألحباث حول ليبيا ، ، شؤون ليبيةحممد بن لطيف ،" دور القضاء العديل يف مكافحة  الفساد " .  -  1
 .48، املرجع السابق ، ص  حممد بن لطيف -  2
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و  السـلطة التونسـیة تمثلـت فـي جملـة مـن اآللیـات القانونیـة اعتمدتـهأما اإلطـار القـانوني الـذي 
مـــن المجلـــة الجزائیـــة  96القضـــائیة تكفـــل بـــدورها التتبـــع الجزائـــي لجـــرائم الفســـاد مـــن أهمهـــا الفصـــل 

لي من قبل المـوظفین العمـومیین ، و الـذي �عتبـر فصـول التتبـع لجـرائم الفسـاد المـا االختالسلجرائم 
 النظام السابق. اقترفهاخاصة �عد الثورة التي 

المتعلــــــق �ــــــالبنوك و  2016جو�لیــــــة  11المــــــؤرخ فــــــي  2016لســــــنة  48صــــــدور قــــــانون عــــــدد  -
ـــة الـــذي أقـــر نظـــام قـــانوني خـــاص � ـــة ضـــمن حو�مـــة البنـــوك و المؤسســـالمؤسســـات المالی ات المالی

 1.من نفس القانون  170والفصل  169الفصل 

المتعلــــق �مكافحــــة  2011نــــوفمبر  14المــــؤرخ فــــي  2011لســــنة  120المرســــوم اإلطــــاري عــــدد  -
 2الفساد

 المتعلق �مكافحة اإلرهاب 2015أوت  07المؤرخ في  2015لسنة  26القانون األساسي عدد  -
من أخطر جرائم الفسـاد المـالي لـذلك خصـص  ،الذي �عتبر جر�مة غسل األموال 3و غسل األموال 

 .97الفصل  إلى 93في �ل من الفصل  *المشرع الباب الثاني من القانون �منع �غسل األموال
 2015التـــي عقـــدت قمتهـــا فـــي مـــاي  2004األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد فـــي  اتفاقیـــةتوقیـــع  -

 المساواة أمام القانون الذي في غیا�ه �منح الباب لالنفالت منه.بتونس بتر�یزها على مبدأ 
ـــم إحـــداث القطـــب            ـــد ت ـــة للســـلطة التونســـیة فق و  االقتصـــاديو فـــي إطـــار السیاســـة الجزائی

و الـذي أعتبـر مـن أهـم  2016د�سـمبر  06المـؤرخ فـي  77�مقتضى القانون األساسي عـدد المالي 
بتـــونس و �خـــتص أساســـا �البحـــث و التحقیـــق و الحكـــم فـــي  ئنافاالســـتاألقطـــاب المتعلقـــة �محكمـــة 

 .4و اإلستئنافي االبتدائيو المالیة المتشعبة منه و ذلك �الطور�ن  االقتصاد�ةالجرائم 
جانب ذلك خصص القضـاء المـالي دائـرتین فـي مراقبـة تصـرف األعـوان العمـومیین و  إلى         

التــي تعتبــر مــن أهــم اآللیــات للحفــاظ علــى المــال العــام و حســن التصــرف فیــه و تمثلــت فــي "دائــرة 

                                                           
،" الفساد املايل و اإلداري يف تـونس األسـباب و املظـاهر و آليـات املكافحـة ". جملـة القـانون و األعمـال ،جامعـة احلسـن االول  على بن قوته ، رضا الزايدي -  1
 .5ص ، 2017،
 .49حممد بن لطيف ،مرجع السابق ،ص  -  2
املركز القومي لالصـدارت القانونيـة ، .تونس: : دراسة مقارنة بني التشريعات العربية محدي حممد حممود حسين ،السياسة اجلنائية ملواجهة جرمية غسل االموال -  3

 .13،  ص  2016
صـفة  ب االحـوال اىل إضـفاءحبسـ رتكبيهـامتعد جرمية غسل األموال من اجلرائم  االقتصادية اليت ترتكب غالبا بطريقـة منظمـة علـى صـعيد أكثـر مـن  دولـة هبـدف *

 لتلك األموال . سي اإلجراميظيفة متحصلة من أنشطة إجرامية و مصادر غري شرعية عن طريق إخفاء املصدر احلقيقي الرئيالشرعية على أموال غري ن
 .31، ص 2015، نوفمرب  209-208حممود داوود يعقوب ،" شرعية القطب القضائي املايل ". األخبارالقانونية ،العدد  -  4
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الحســا�ات "و "دائــرة الجــزر المــالي"، و بــذلك تمثــل الوظیفــة القضــائیة للقضــاء المــالي ضــمانا لحســن 
المیزانیـة،و ذلـك عبـر تحدیـد المسـؤولیة الشخصـیة و المالیـة للمحاسـب العمـومي ،كمـا تنفیذ عملیات 

 .یل الموارد م�مثل القضاء المالي آلیة ناجحة للرفع من مردود�ة تح
 �ونهــا جـرائم متشــعبة و معقــدة و تســتخدم إلــىو �مـا أن جــرائم الفســاد تتمیــز �صـعو�ة �شــفها        

 لمتعــین تبعــا لــذلك تعز�ــز أجهــزة مبتكــرة و آلیــات تســاعد القواعــدفــي إخفاءهــا وســائل متطــورة، فمــن ا
هیئـات غیـر  اسـتحداثالقانونیة في أن تتجسد على أرض الواقـع لـذلك فقـد عمـدت السـلطة التونسـیة 

 قضائیة تكفل ذلك ،و توجد في تونس ثالث هیئات إدار�ة لرقا�ة المال العام ،و هي:
 . ة التا�عة لرئاسة الحكومةهیئة الرقا�ة العامة للمصالح العمومی -
ـــة - ـــة و وهـــي  هیئـــة الرقا�ـــة العامـــة المالیـــة التا�عـــة لـــوزارة المالی ـــة الرقا�ـــة العامـــة ألمـــالك الدول هیئ

 1.الشؤون العقار�ة التا�عة لوزارة أمالك الدولة و الشؤون العقار�ة

التـــي تقـــوم �مســـاعدة مصـــالح وز�ـــر  2012�مـــا تـــم إحـــداث خال�ـــا " الحو�مـــة الرشـــیدة " فـــي        
الحكومـة و مقاومـة الفسـاد �كـل مـا �طلبـه مـن تصـار�ح و بیانـات و وثـائق إلنجـاز مهامـه عبـر نشــر 

  2ضه داخل الهیاكل العمومیةراتفشي الفساد للتوقي من أع استباقوحدات إدار�ة تكون مختصة في 

فســـح المجـــال  إلـــى�آلیـــة جدیـــدة تهـــدف  *تـــم تكـــر�س" الحو�مـــة المفتوحـــة "الـــى جانـــب هـــذه الخال�ـــا 
لألطراف غیر اإلدار�ة للمشار�ة في مسار أخـذ القـرارات العمومیـة و متا�عـة تنفیـذها و التـي ظهـرت 
و تعـــددت �عـــد الثـــورة " اللجنـــة الوطنیـــة لتقصـــي الحقـــائق حـــول الرشـــوة و الفســـاد " التـــي تـــم إحـــداثها 

" الهیئــــة الوطنیــــة لمكافحــــة الفســــاد " ، �مــــا تــــم إحــــداث 2011لســــنة  07�مقتضــــى المرســــوم عــــدد 
مســـتقلة تتمتـــع �الشخصـــیة  عمومیـــةو هـــي هیئـــة  ،2011لســـنة  120�مقتضـــى المرســـوم اإلطـــاري 

سیاسـات مكافحـة الفســاد و متا�عـة تنفیــذها  اقتــراحالمــالي و اإلداري ، وتتـولى  االسـتقاللالمعنو�ـة و 
ئمـة لكشـفه ،كمـا تخـتص �الكشـف عـن مع الجهات المعنیـة لمنـع الفسـاد و تـوفیر نظـم مال �االتصال

مواطن الفساد في القطاعین العام و الخاص و تتلقى الشكاوى و اإلشعارات حول الفساد و التحقیـق 
"  2016د�ســمبر  08،و التــي وقعــت فــي 3فیهــا و إحالتهــا للجهــات المعنیــة �مــا فــي ذلــك القضــاء 

                                                           
 . 6-5ص  ،2012نوفمرب ، 04دعامة حلسن التصرف يف املال العام " ، املدرسة الوطنية لإلدارة ، حمكمة احملاسبات "شريفة قويدر ، -  1
 مارس املتعلق بتكريس الشفافية و احلوكمة الرشيدة و مقاومة  الفساد . 27املؤرخ يف  2012لسنة  16منشور الوزير األول عدد  -  2
، و ســرعان مــا تكثــف احلــديث عنــه مبختلــف اجملــاالت ســواء كــان ذلــك مــن قبــل خمتلــف احلكومــات الــيت  2009بــرز مفهــوم احلوكمــة املفتوحــة حتديــدا منــذ ســنة  *

ع احلكومات اىل جتسيده عملت على تكريسه أو املنظمات الدولية اليت تسعى اىل دعم املبادرة يف هذا اجملال ، و خمتلف مكو�ت اجملتمع املدين اليت تعمل على دف
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الرشــیدة و مكافحــة الفســاد " �المشــار�ة مــع رئاســة الحكومــة و رئاســة  الوطنیــة للحو�مــة اإلســتراتیجیة
 نواب الشعب التونسي .مجلس 

حیـــث تتـــولى  –الرقا�ـــة القضـــائیة  إلـــىإضـــافة –�مـــا تلعـــب دائـــرة المحاســـبات دورا هامـــا           
، �مـا الدائرة مراقبـة األحـزاب السیاسـیة مـن خـالل التأكـد مـن مطا�قـة التصـرف المـالي لهـذه األحـزاب
 إلـى، 1یودع لدى الدائرة التصار�ح المختلفة �مكاسـب أعضـاء الحكومـة و �عـض األعـوان العمـومیین

المتعلق �مكافحـة اإلرهـاب و منـع غسـل  2015لسنة  26جانب ذلك إحداث القانون األساسي عدد 
تقلیــل مــن منــع المســالك المالیــة غیــر الشــرعیة لل إلــىاألمــوال " لجنــة التحالیــل المالیــة " التــي تهــدف 

 .2مخاطر غسل األموال

�مـــا ال ننســـى الـــدور اإل�جـــابي التـــي تقـــوم �ـــه مؤسســـات المجتمـــع المـــدني بوصـــفها الفاعـــل          
داخــــل الدولـــة ،و ذلـــك بتــــدعیم جمیـــع المشـــار�ع الهادفــــة  اجتمـــاعيالجدیـــد الـــذي شـــكل قــــوة ضـــغط 

 -2015 الشفافیة و مكافحة الفسـادلمكافحة الفساد التي من بینها " مشروع أ�ادي اإلصالح لتعز�ز 

، و *لك الظواهر السـلبیةتستثراء ا"و "الجمعیة التونسیة لمكافحة الفساد " من أجل الحد من  2016
التي تعمل أساسا علـى 3من أبرز الجمعیات المتصد�ة لجرائم الفساد �صفة مباشرة منظمة "أنا �قظ" 

نهــا تعتقــد �ــأن الفســاد هــو أحــد األســباب الرئیســیة أولــو�تین همــا تعز�ــز الشــفافیة و مكافحــة الفســاد أل
الثــورة ، فتناضــل علـــى ذلــك ضــد الفســاد فــي جمیـــع أنحــاء الــبالد مــن خــالل تعز�ـــز  إلــىالتــي أدت 

مـن تسییر الحصول على المعلومات  إلىالحو�مة الرشیدة و إشراك المواطنین ،كما تسعى المنظمة 
بینهـا  ائـتالفتشـكیل  إلـىذلـك  ا، ممـا دعـ4اإللكترونیـة الحو�مـة آلیـاتالتكنولوجیـا و  اسـتخدامخالل 
 19جمعیــة مــن المجتمــع المــدني فــي إطــار تنظــیم الهیئــة الوطنیــة لمكافحــة الفســاد فــي  19و بــین 

                                                    
ا مؤسســات القطــاع اخلــاص الــيت تتنــافس و جتتهــد علــى ابتكــار حلــول و منظومــات تكنولوجيــة جديــدة ملســاعدة احلكومــات علــى تنفيــذ علــى أرض الواقــع ، و أخــري 

 مشاريعها و اطالق مبادرهتا يف ذلك اخلصوص.
 .9علي بن قوته ، رضا الزايدي ،املرجع السابق ،ص 

 4048،ص 2016يسمرب د  23بتاريخ  104الرائد الرمسي للجمهورية ،العدد  - 1
ول ليبيــا ، حـكــز املغـاريب لألحبـاث شـيد خشـانة ، " إسـهام اجملتمـع املــدين يف احلوكمـة  الرشـيدة و مكافحـة الفسـاد بليبيــا و تـونس ". شـؤون ليبيـة، تـونس : املر ر  -2

 .73،ص  2016
ول ليبيــا ، حــركــز املغــاريب لألحبــاث ة و مكافحــة الفســاد بليبيــا و تــونس ". شــؤون ليبيــة، تــونس : املالرشــيد  رشــيد خشــانة ، " إســهام اجملتمــع املــدين يف احلوكمــة -3

 .73،ص  2016
مــل ربــع فـروع جهويــة ، يعأونس ، و هلــا منظمــة رقابيــة مسـتقلة غــري حزبيــة أنشـأت بعــد الثــورة جتمـع جمموعــة مــن الشـباب مــن خمتلــف منـاطق الــبالد ، مقرهــا تـ*هـي 

 منهم نساء.% 08سنة و  24يادهتا سنة و ق 23على احلفاظ على مكاسب الثورة ، و هي من بني املنظمات النادرة اليت يبلغ معدل عمر أعضائها  أعضائها
 .45- 44،ص  2014أ� يقظ ،كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية يف تونس : الرها�ت و املراقبة . تونس ، السفارة الربيطانية ،  -  4
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المجتمـع المـدني فـي إطـار الحـرص علـى توحیـد جهـود و دعـم  الئـتالفضـمن میثـاق  2017 افر�ل
اد و الحو�مــة الرشــیدة و الشــفافیة، و هــو �عــد بــرامج مكافحــة الفســ دوره فــي وضــع و تنفیــذ سیاســات

أ�ضــا بدا�ــة نــواة مجتمعیــة وطنیــة واســعة فــي نشــر ثقافــة مكافحــة الفســاد ، و مــن بــین الجمعیــات و 
–مر�ـز دعـم –منظمة بوصلة  –منظمة أنا �قظ  إلىإضافة –المیثاق  إلىالمنظمات التي انضمت 

المعهـد الـوطني العر�ـي –الجمعیة التونسیة للمـراقبین العمـومیین  –التونسیة لمكافحة الفساد  الجمعیة
و الرا�طـة التونسـیة  –مراقبـون  -عتیـد –مر�ز الكواكبي للتحـوالت الد�مقراطیـة –المؤسسات  لرؤساء

 للدفاع عن حقوق اإلنسان .

ي فـي تـونس تحـت إطـار الحو�مـة جانب ذلك فقد استحدثت منظمات المجتمع المـدن إلى           
بهـــدف تعز�ـــز النزاهـــة �القطـــاع العمـــومي و مكافحـــة  2013المفتوحـــة " لجنـــة مشـــتر�ة وطنیـــة " فـــي 

  .1المفتوحة المعلومة و إرساء مبادئ الحو�مة إلىالفساد و دعم الد�مقراطیة عبر تعز�ز مبدأ النفاذ 

 :یاسات الحد من المدیونیة في تونسس – 2 

أساســیة نحــو  �ــأداة و �عــد الثــورة القــروض الخارجیــة  االســتقاللاعتمــدت تــونس منــذ  
 سـاتهاانعكاو لتعـدد  المرتفـع،و االجتماعیة المنشودة، لكن نظـرا لمسـتواها  االقتصاد�ةتحقیق التنمیة 

االقتصـــاد�ة و السیاســــیة و االجتماعیــــة أصـــبحت المدیونیــــة الخارجیــــة مـــن أبــــرز معضــــالت الواقــــع 
 المنشود.و أكبر تحدي للحكومة التونسیة للوصول للتوازن التونسي 

آثــــرت الســــلطات الحكومیــــة  اقتصــــادهامعضــــلة المدیونیــــة علــــى  اســــتفحالو للحــــد مــــن             
د �المز�ـ لالسـتدانةفـي نفـس السیاسـات و التوجهـات االقتصـاد�ة المتبعـة قبـل الثـورة و هـي  االستمرار

إلیـــه األطـــراف السیاســـیة للمطالبـــة  امـــن طـــرف الـــدول و المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة ،و رغـــم مـــا دعـــ
و  �ــإجراء تــدقیق فــي المدیونیــة بنــاءا علــى نظر�ــة المدیونیــة القــذرة لنظــام الســابق الــذي �جیــز العــرف

 إلــىافــع یــؤدي القــانون الــدولي النظــر فــي ســبیل إلغائهــا إال أنهــا اعتبــرت مــن طــرف الحكومــة هــي د
 فقدان شر�ائها اإلستراتیجیین من دول و مؤسسات مالیة و فقدان مساعداتهم المستمرة لها.

و القــــــروض  اإلصــــــالحیةللبــــــرامج  2013تــــــونس مجــــــددا منــــــذ  اضــــــطرتغیــــــر أن هــــــذا          
و نظـــرا للطبیعـــة آللیـــة الـــدین الخـــارجي فـــإن ، 2العـــالميالمشـــروطة لصـــندوق النقـــد الـــدولي و البنـــك 

                                                           
 .57– 56،ص  2016حباث حول ليبيا ، عايشة قرايف حسين ، " دور احلوكمة احمللية يف مكافحة الفساد ". شؤون ليبية ، تونس :املركز املغاريب لأل  -  1
 http://nawaat.orgمتحصل عليه :، 4-2ص ، 2016، فيفري  "املديونية اخلارجية التونسية معضلةأمحد بن مصطفى ،" احللول البديلة ملعاجلة  -  2
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رأسمال دولـي  إلىشروط سداده تخلق مز�دا من الدین عن طر�ق تحو�ل فائض قیمة العمل المحلي 
المســاس �قــانون هیكلــة البنــك المر�ــزي التونســي و بــرامج التعــدیل الهیكلیــة التــي طالــت  إلــىإضــافة 

مـن تطبیـق سیاسـة التقشـف  إلـىإضـافة  ،ئـة مسـتقلة لمراقبـة إعـادة الهیكلـةتجمید األجور و إنشـاء هی
 دعم الطاقة و ز�ادة سعر الكهر�اء مع رفع سن التقاعد. تخفیض

رغم أن قوانین المالیـة تعطـي األولو�ـة األولـى لتسـدید المدیونیـة الخارجیـة علـى غـرار طـول          
ســنوات مــا �عــد الثــورة مــع تنفیــذ التــدابیر و الوصــفات اللیبرالیــة المفروضــة لمؤسســات النقــد العالمیــة 

توظیـف جـزء مـن محاصـیلها الجبائیـة فـي  إلـىى المدیونیة الخارجیة ، �مـا عمـدت قصد السیطرة عل
التحــو�الت الصــافیة المدفوعــة للــدائنین مــن الــدخل المحلــي ،و �ــل هــذا لــم  إلــىتســدید الــدین إضــافة 

حول التبـادل الحـر الشـامل و  األورو�يالتفاوض مع اإلتحاد  إلىلجوء الحكومة التونسیة  إلى�حول 
فــتح منطقــة التبــادل  إلــىإال أنهــا عمــدت  أورو�ــاالمنافســة غیــر المتكافئــة بینهــا و بــین  المعمــق رغــم

مرتبـة  األورو�ـيالتونسي في الفضاء  التي منحت إدماج االقتصادالحرة بتكر�س سیاسة الخوصصة 
 .1" الشر�ك الممیز"

   مـــن جهتـــه لالنفتـــاح االقتصـــادي الكلـــي لتـــونس  األورو�ـــيو فـــي هـــذا الخضـــم ســـعى االتحـــاد        
،�اعتبــار أن االقتصــاد  األورو�یــةالتجار�ــة االســتثمار�ة  األنشــطةالســلع و  أشــكال�ــل  أمــام أســواقهاو 

فــي مقابــل ذلــك  قیــود،التونســي سیســتفید مــن إمكانیــة النفــاذ للســوق األورو�یــة بتــرو�ج �ضــاعته دون 
لقوانینهـا بهـدف  اسـتنادا األجانـبزات المقدمـة للمسـتثمر�ن قدمت تونس مختلف التسهیالت و االمتیـا

لتوفیر الشـغل و مقاومـة البطالـة ، مثـل مـا سـمح �ـه  استقطابهااألجنبیة و  االستثماراتالحفاظ على 
غیر المقیمة " المصدرة �لیا " ببیع نصف إنتاجها بتـونس  األجنبیةللصناعات  2015قانون المالیة 

 . 2المستثمر�ن األجانب �كافة القطاعاتو رفع �افة القیود أمام 

 األورو�یـة" �فرنسا عن تقـد�م الـدول  2011و في إطار ما وعدت �ه تونس في " قمة دوفیل        
الــى تحو�ــل ثلــث الــدیون  2012الــد�مقراطي عمــدت ألمانیــا  االنتقــالمســاعدات مالیــة قصــد تفعیــل 

عتمــادات فــي مــاي ، وتــم التنــازل الفعلــي عــن اال یــوروملیــون  60مشــار�ع فــي حــدود  إلــىالتونســیة 
                                                    

 /portail/ ?p=55104 ،30-04-2017،21:15،. 
-www.elmassaa.tn/amp ،15متحصل عليه :، 2-1ص  .واصلة جلهود الدولة "تحسناء عمري ،" املديونية اخلارجية لتونس : استنزاف م -  1

05-2017 ،22:15.، 
 http://nawaat.org/متحصل عليه : ، 20154،ص حتاد االورويب ".شراكة حقيقية بني تونس و اال إرساءأمحد بن مصطفى ،"من أجل  -  2

portail/?p=52404 ،15-05-2017 ،22:45.، 

http://nawaat.org/
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ملیـــون یـــورو مـــن  13.3فـــي تنازلهـــا عـــن  2014بلجیكـــا خطـــوة مماثلـــة فـــي  اتخـــذت، �مـــا  2013
 عـن إلغـاء دیـون تـونس 2015مجمل الـدیون المتخلـدة فـي ذمـة تـونس ،أمـا إ�طالیـا فقـد أعلنـت سـنة 

�یــة للتخفیــف مــن حــدة الــدیون المثقلــة علــى �اهــل و ر و ملیــون یــورو ، �ــل ذلــك �مبــادرة أ 25�قیمــة 
 .1الدولة التونسیة 

 : تداعیات مواجهة التهدیدات األمنیة الجدیدة في تونس المبحث الثاني

 عراقیل مواجهته التهدیدات األمنیة الجدیدة في تونس :المطلب األول        

 العوائق الداخلیة و الخارجیة لمواجهة التهدیدات: -1

 إن الترســانة المتنوعــة التــي شــكلتها تــونس فــي إطــار مكافحــة و مواجهــة  التهدیــدات األمنیــة       
الجدیــــدة التــــي اســــتفحلت الســــاحة التونســــیة و الــــذي �ــــان هــــدفها الــــدفع نحــــو االنفــــراج السیاســــي و 

 إلـى، مـع التقـدم نحـو األمـام فـي المرحلـة االنتقالیـة التـي تمـر بهـا تـونس  االقتصـادي و االجتمـاعي
االســتقرار �عــد الثــورة ، إال أن مســار الســیطرة علــى التهدیــدات فــي تــونس یواجــه عــدة عراقیــل تحــول 

لك ، وقد نجدها تارة داخلیة تمس النظام و المجتمع في حـد ذاتـه و تـارة أخـرى خارجیـة تمـس ذدون 
خلیـــة التـــي األوضـــاع الدولیـــة التـــي ال �مكـــن لدولـــة منفـــردة �تـــونس أن تواجههـــا ، فمـــن العراقیـــل الدا

 حالت دون  مواجهة التهدیدات األمنیة في تونس نجد:
 أزمة الشرعیة : -1.1

 واالجتمـاعي ه لقد ارتبطت نشأة دولة االستقالل و ترسیخ �یانها في تونس أساسـا بتحقیـق الرفـا    
تكــر�س شــرعیة الدولــة علــى امتــداد التــراب الــوطني عبــر اضــطالعها �أدوارهــا الرئیســیة فــي تحقیــق 

ن لــك �عــد الثــورة  التــي �ــاذاالســتقرار السیاســي و دعــم البنیــة االقتصــاد�ة و تقــو�م المجتمــع ،و �ــل 
تصــاص األزمــات و جوهرهــا إعــادة بنــاء شــرعیة الدولــة و إعــادة إنتاجهــا مــن جدیــد  و القــدرة علــى ام

 التحد�ات التي تواجهها سواء على المدى القر�ب أو المتوسط أو البعید ،

ـــة التـــي تلـــت الثـــورة فشـــال فـــي تحقیـــق آمـــال المجتمـــع         و علـــى أرض الواقـــع لـــم تشـــهد المرحل
التونســي فحســب رجوعــا إلــى االحتجاجــات االجتماعیــة المتكــررة ، بــل ظهــر فشــلها أ�ضــا فــي تفعیــل 

تـنجح ا یبـین أن الدولـة الناشـئة لـم ذوظیفتها الرقابیة و التعدیلیة سیاسـیا و اقتصـاد�ا و اجتماعیـا. وهـ

                                                           
 .7محد بن مصطفى ،املرجع السابق ، ص أ -  1
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�عـــد فـــي تكـــر�س قناعـــة لـــدى شـــرائح واســـعة مـــن المجتمـــع مفادهـــا أن الدولـــة التـــي اســـتنفروا ألجلهـــا 
 .1الفرد�ة و الجماعیة واحتراما للكرامةأصبحت أقل ظلما و فسادا و أكثر عدال 

 إرث ما قبل الثورة : -2.1

ســـیة مـــن احتكـــار النظـــام تمثـــل التبعـــات التـــي خلفتهـــا الثـــورة تحـــد�ا �بیـــرا أمـــام الســـلطات التون       
ــــة و تفشــــي المحســــو�یة و الرشــــوة و الفســــاد و الوصــــولیة �شــــكل ال �مكــــن  ــــروات الوطنی الســــابق الث
السیطرة علیه، إضافة إلى قمـع الحر�ـات جـراء السـلطو�ة التـي �انـت تمـارس مـن طرفـه، لـدى وجـب 

یتنــافى مــع المرحلــة علــى حكومــة مــا �عــد الثــورة إعــادة ترتیــب المصــالح السیاســیة و االقتصــاد�ة �مــا 
التــي عــان منهــا الشــعب طــوال حكــم بورقیبــة و بــن علــى و الــذي �حتــاج بــدوره لجهــد ووقــت �بیــر�ن 

 .2للوصول إلى المبتغى المطلوب

 الثورة المضادة : -3.1

 إن مــا زاد إر�ــاك المرحلــة االنتقالیــة لتــونس هــو مزامنــة ظهــور الثــورة المضــادة لكــل مــا تقــوم �ــه     
الحكومـــة قصـــد التخفیـــف مـــن حـــدة األوضـــاع فـــي الـــبالد ، و یتضـــح  دلـــك مـــن محـــاوالت ألطـــراف 
مناهضــة للثــورة اســتغالل األوضــاع المشــحونة أصــال مــن أجــل ز�ــادة االحتقــان االجتمــاعي و تألیــب 

عهـد بورقیبـة  ةالمؤسسـی ةضد الحكومة ، مستندین إلى الممارسات البیروقراطیة و الثقافی مالرأي العا
، و تعمد الثورة المضـادة إلـى افتعـال العنـف و اسـتهداف 3بن علي التي ال تزال موجودة و فاعلة و 

مؤسســـات الدولـــة إلفشـــال مســـار االنتقـــال الـــد�مقراطي فـــي تـــونس و إر�ـــاك الد�مقراطیـــة الناشـــئة فـــي 
 البالد �غیة السیطرة على الحكم. 

غال �اســـتمرار �القضـــا�ا الهامشـــیة عـــن إن الثـــورة المضـــادة تهـــدف إلـــى دفـــع المجتمـــع لالنشـــ        
الكبــرى التــي تســتوجب الضــرورة الوقــوف عنــدها �ــي �صــرف االهتمــام عــن المســتفیدین مــن  االقضــا�

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد، فتحاسب على األخطاء الصغیرة و �فتح الباب للمناقشة فیهـا 
لك �إكثار الحـدیث عـن ذ، و 4�ة التعبیربدعوى محار�ة الفساد و دعم حر  ى كي تحجب الجرائم الكبر 

                                                           
 .Roudups.jadaliyya.com/pages/index،25-05-2017 ،16:10-23803 ، متحصل �لیة:3،ص 2016ولید �دوق،" بعد مخس س�نوات �ىل ثورة  تو�س:هل �سقط ا�و�". - 1
 www.afrigatenews.net:، متحصل عليه 2، ص2013ي علي،" اجلوار القلق:أتثريات الثورة يف عالقات ليبيا اإلقليمية". خالد حنف -1

/content ،28-05-2017 ،13:25. 
 .uk/opinion-www.alaraby.co ،28-05-2017 ،14:00، متحصل عليه: 1خليل العنايب ،" حتد�ت يرسم الثورة التونسية ". ص - 3
 .tounes-www.kapitalis.com/anbaa ،22-05-2017 ،18:10حممد احلداد،" من الثورة املضادة و كيف تنتصر".متحصل عليه : -  4
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الفســاد الســابق �ــي ال ینضــر النــاس للفســاد الجدیــد ثــم �عــد دلــك وفــاءا للثــوار و �طــوالتهم ، و یبــرر 
 الفشل في اإلصالح للحكومة بثقل التر�ة الموروثة قبل الثورة.

 قصور سیاسات المواجهة : -4.1

اعتبـــرت السیاســـات التـــي تقـــدمها الحكومـــة ألجـــل الحـــد أو التخفیـــف مـــن التهدیـــدات األمنیـــة مـــن    
طـــرف العدیـــد مـــن الجهـــات ســـواء األحـــزاب المعارضـــة أو �عـــض منظمـــات المجتمـــع المـــدني ، هـــي 

ه التهدیـدات خاصـة االقتصـاد�ة منهـا ، فهـي ذعبارة عـن سیاسـات قاصـرة تمامـا عـن معالجـة مثـل هـ
إســـعافیة و تهدئـــة مرحلیـــة ال تهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى التحـــد�ات مـــن جـــذورها أو  مجـــرد معالجـــات

التخفیـــف النهـــائي مـــن تبعاتهـــا ، حتـــى یتســـنى للمـــواطن التونســـي أن  �صـــادف علـــى شـــرعیة النظـــام 
بـة لك ألسـباب مرتبطـة أساسـا بتر�یذالذي �حكمه و یؤ�د سیاساته الردعیة لتلك التهدیدات ، و �عود 

اني مــن انشــقاقات مســتمرة و عهــدات متوالیــة ال تصــبو إلــى إ�جــاد سیاســة موحــدة الحكومــة التــي تعــ
 بینها.

فتـاح علـى الـرغم مـن أن الحكومـات المتعاقبـة تنـادي �سیاسـات االن :ضعف اإلرادة السیاسیة -5.1
حر�ـة حر�ـة رؤوس األمـوال و مكافحـة غسـیل األمـوال و الجر�مـة المنظمـة  االقتصادي القائمـة علـى

رقا�ـــة علـــى الحـــدود الدولیـــة لمنـــع اإلرهـــاب و الهجـــرة ، إال أن ســـوء اســـتغالل الســـلطة و و تشـــدید ال
، مــــع عــــدم وجــــود محاســــبة إدار�ــــة تحكــــم األداءالفســــاد المــــالي و اإلداري و المؤسســــات الضــــعیفة 

 ا یـؤدي إلـى تآكـل الدولـة و غیـاب إرادتهـاذأصحاب السلطة الذي �غلب علیهم النزاع المدني ، �ل ه
 في مواجهة العقبات التي تمر بها سواء الداخلیة أو الخارجیة .السیاسیة 

مســارها ال  رغــم قیــام الثــورة الشــعبیة فــي تــونس و إســقاط النظــام االســتبدادي بهــا ، إال أن          
السیاســـیة و االقتصـــاد�ة و االجتماعیـــة داخلیـــا ، ناهیـــك أن التـــأثیر  األوضـــاعیـــزال متعثـــرا لهشاشـــة 
خاصة في عدم االستقرار الذي تعاني منه لیبیا و الـذي زاد مـن إر�ـاك الوضـع الخارجي الذي مسها 

فــي  تــونس المرتبــك ســا�قا أصــال ، خاصــة فــي حالــة اســتمرار الحــرب األهلیــة فــي لیبیــا الــذي تفكــك 
 .1فیها النظام للقرب الجغرافي و التداخل االجتماعي و التأثیر االقتصادي المتبادل بین البلدین

                                                           
ى منطقة املغرب العريب، ديدي ولد السالك،" خماطر استمرار النزاع يف ليبيا على التحول الدميقراطي يف منطقة املغرب العريب ". األزمة الليبية و تداعياهتا عل - 1

 . 5، ص 2011، سبتمرب  6مركز الدراسات املتوسطة و الدولية ، العدد 
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ادلـة تداعیات األزمـة اللیبیـة علـى تـونس ثالثـة أشـكال مـن التـأثیر تز�ـد الخطـورة المتب اتخذت        
 فیما بینها و المتمثلة في التأثیرات العسكر�ة و االقتصاد�ة و االجتماعیة .

األزمــة اللیبیــة علــى تــونس یــرتبط �شــكل وثیــق �مــدى ســهولة  تفبــات یبــدو جلیــا أن تــداعیا         
یــا و إلیهـا و تسـهیل تســلل الجماعـات اإلرهابیـة منهــا و إلیهـا ، حیـث أن لیبیــا تهر�ـب السـالح مـن لیب

ا نظــرا إلــى العامــل ذإلــى یومنــا هــ 2011احتلــت المرتبــة األولــى �وجهــة لإلرهــابیین التونســیین منــد 
یتم فیهـا إعـادة  -�المفهوم اإلرهابي –الجغرافي و قر�ها من التراب التونسي و بوصفها دار الضیافة 

لشخصــیة اإلرهابیـة و تــدر�بها و إعــدادها للعملیـات النوعیــة داخـل تــونس مــن جهـة ثانیــة ، �مــا بنـاء ا
تعتبــر حالــة الفوضــى التــي صــاحب المعــارك فــي لیبیــا وضــعیة مناســبة لتجمیــع المقــاتلین و إرســالهم 

. رغـــم أن المجموعـــات المســـلحة فـــي لیبیـــا لـــم تكـــن تتـــوفر علـــى 1�شـــكل مـــنظم و مكثـــف إلـــى ســـور�ا
ات و ال علــى المتفجــرات و األســلحة الخفیفــة �الرشاشــات أصــبحت تمتلــك �عــد نفادهــا أنــواع اإلمكانیــ

عدیدة من الصوار�خ و المعدات العسكر�ة التي �ان من السهل الحصـول علیهـا مـن خـالل السـیطرة 
التي �ان في قبضة النظام اللیبـي �شـكل الیـوم أكبـر تهدیـد علـى أمـن المنطقـة  ةعلى مخازن األسلح

 . 2�شكل عام و أمن تونس �شكل أخص

وال �مكــن تجاهــل تــداعیات األزمــة فــي لیبیــا علــى االقتصــاد التونســي �مــا تشــكل لیبیــا ســوقا        
تـونس  عـابر بـین البلـدین جعـلأساسیة للبضائع التونسیة ، إال أنه �اندالع األزمـة اللیبیـة  و غلـق الم

ا ه السوق الهامة و تتراجع مصالحها فیها و �ساد المبادالت و عدم تـدفق السـلع فیمـا بینهـذتخسر ه
و هـو     ، وفي نفس الوقت هي �أمس الحاجة إلیها ، ممـا سیضـاعف مـن مشـاكلها االقتصـاد�ة ، 

تعثــــر مســــار االنتقــــال  مــــا ســــینعكس عــــن الوضــــع االجتمــــاعي و السیاســــي، و یز�ــــد مــــن إمكانیــــات
 لك .لذالد�مقراطي لغیاب المناخ السیاسي و االجتماعي المساعد 

ــــى         ــــى تــــدفق مئــــات اآلالف مــــن العمــــال األجانــــب عل ــــة أدت إل ــــى جانــــب أن األزمــــة اللیبی إل
ـــا، و قیـــام  تـــونس بتـــوفیر لهـــم الخـــدمات األساســـیة ســـیز�د فـــي  األراضـــي التونســـیة نـــازحین مـــن لیبی

ها الـــذي �ـــان �عـــاني أصـــال مـــن تبعـــات الثـــورة لتحملـــه أعبـــاء إضـــافیة �فعـــل هـــؤالء مشـــاكل اقتصـــاد

                                                           
 . 7لي ، املرجع السابق، ص عبد الرمحان اهلذي - 1
 . 2أمحد إدريس، املرجع السابق ، ص -  2
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د �طــول علــى قــالالجئــین  مــع صــعو�ة تحدیــد تلــك الكلفــة فــي الوقــت الحاضــر ، ألن �قــاء �عضــهم 
 .1األراضي التونسیة لعدم وجود دولة راغبة في استقبالهم �لیا 

 : تردي األوضاع االقتصاد�ة -1

ي الخنقة االقتصاد�ة التي تعاني منها تونس طوال السنین الماضیة هـي السـبب الرئیسـتعتبر        
نین في اشتعال ثورة الحر�ة و الكرامة و السبب الرئیسي في عدم إمكانیـة الدولـة تحقیـق آمـال المـواط

 في العیش الكر�م ، و السبب الرئیسـي فـي تصـاعد االحتجاجـات المتكـررة �عـد الثـورة و عـدم إمكانیـة
لـــك نظـــرا لمــا تمـــر �ـــه تـــونس مـــن فوضـــى و انفـــالت  و انهیـــار ذلدولــة مـــن الســـیطرة علیهـــا، یرجـــع ا

للنظام العام ، فقـد ورثـت تـونس تر�ـة اقتصـاد�ة ثقیلـة �شـفت عـن حجـم التناقضـات بـین مـا قـدم مـن 
خطا�ات لتحسین الوضع االقتصادي وواقع الحال الذي ال یبعد وصفه �ثیـرا عـن الوضـع الكـارثي ، 

 700تحــت الصــفر و عــدد العــاطلین عــن العمــل بلــغ  1.8ن نســبة النمــو االقتصــادي بلغــت حیــث أ
 االقتصــاد التونســي إلــى أن تــم أداءمــن القــوة العاملــة ، ممــا تراجــع  %18ألــف عاطــل بنســبة تتجــاوز 

  خفض التصنیف االئتماني السیادي لها لدرجة عالیة.
أم على الصعید االجتماعي فقد خلـف نظـام بـن علـي وراءه نسـبة عالیـة مـن الفقـر تمـس ر�ـع        

لـــك وفقـــا لمقـــاییس العالمیـــة التـــي تحـــدد عتبـــة الفقـــر ذ، و  %25ســـكان الـــبالد ، حیـــث وصـــلت إلـــى 
ق أو عهـد سواء في العهد الساب بدوالر�ن للفرد الواحد یومیا ،و نظرا الختالل میزانیة التنمیة الجهو�ة

بورقیبـــة فـــإن الفقـــر  �ســـود فـــي أغلـــب المنـــاطق مـــا عـــدى الشـــر�ط الســـاحلي ،حیـــث تتر�ـــز المشـــار�ع 
الكبــرى و تضــخ رؤوس األمــوال و االســتثمارات الداخلیــة و الخارجیــة ، و خاصــة القطــاع الســیاحي 

اخلیـة نسبة الفقر فـي المنـاطق الدمن الید العاملة التونسیة،وفي البالد ترتفع  %12الذي �شغل نسبة 
 و تتواصل ت، حیث تتر�ز االحتجاجا ، وخاصة في الجنوب و الغرب و الجنوب الغر�ي

منذ الثورة إلى یومنا هدا مطالبة بتحسین ظروف العیش و توفیر فـرص العمـل و تحسـین الخـدمات  
موجـة الغضـب التـي األساسیة المترد�ة فـي جـل المنـاطق ، و ال �كمـن خطـر تلـك االحتجاجـات فـي 

، و  تصاحبها و التي تتحول إلى أشكال عنف تستهدف مصالح الدولة و ممثلیهـا و رموزهـا فحسـب
إنمـــا فـــي تهدیـــدها الســـتقرار تلـــك المنـــاطق و هـــروب المســـتثمر�ن إلـــى منـــاطق أكثـــر أمنـــا ، و ر�مـــا 

                                                           
 .5ديدي ولد السالك ، املرجع السابق ، ص  - 1
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ة مفرغـة �صـعب مغادرة البالد أصال ، فیستمر التهمـیش و تسـتفحل البطالـة و تـدخل الـبالد فـي حلقـ
 .1كسرها أو الخروج منها 

 

 دةالجدی األمنیةالمطلب الثاني : مآل االنتقال الد�مقراطي في ظل التهدیدات 

 تأثیر التهدیدات على عملیة االنتقال الد�مقراطي في تونس: -1

�اعتبارهــا جمعــت الكثیــر  إلیهــاتمثــل تــونس تجر�ــة هامــة فــي أدبیــات التحــول الــد�مقراطي و یلتفــت   
 مـــن العناصـــر و المحـــددات فـــي تجر�تهـــا �عـــد الثـــورة ،و �مكـــن حصـــر عوامـــل النجـــاح النســـبي فـــي

 محددات خمس أساسیة و هي :

 �عد سقوط النظام. اإلسالمیینالوفاق أو التوافق الذي جمع بین العلمانیین و * 

قـال عملیـة االنت إحـداثالنجاح فـي  إرادةالفاعلون السیاسیون أو النخب السیاسیة التي توفرت لهم * 
 العسیرة.

 النظام البرلماني �عد أن �ان رئاسیا جامدا. إلىالتحول * 

البحـث عــن الموائمــة بــین مــا هــو انجــاز اقتصــادي و سیاســي ،�حیــث أن الد�مقراطیــة السیاســیة ال * 
ـــة فـــي تـــونس �ســـ ـــة تعبـــر عنهـــا رغـــم تعثـــر التنمی ـــدون د�مقراطیـــة اجتماعی بب المعـــارك معنـــى لهـــا ب

 دیولوجیة.اإل

 2إنجاح التجر�ة االنتقالیة في تونس. إلىالمساعدات الخارجیة الدولیة الهادفة * 

رغم هذه االنجازات إال انه یبدو جلیا و بوضوح حسب ما ذ�ر من قبل أن المسـار الخـاص         
مختلـف التهدیـدات �عملیة االنتقال الد�مقراطي على أرض الواقع في تـونس متـأثر �شـكل مباشـر مـن 

الجدیــدة التــى اســتفحلت الســاحة التونســیة �عــد الثــورة ،و التــي حالــت دون الوصــول الحقیقــي  األمنیــة
و الهجـرة غیـر الشـرعیة و الفسـاد  اإلرهـابترسیخ الد�مقراطیة في البالد لذلك فإن مسـألة تفشـي  إلى

                                                           
 .9، ص   2016،" أضواء على التجربة التونسية يف االنتقال الدميقراطي ". قطر : مركز اجلزيرة للدراسات ، عز الدين عبد املوىل ،  -  1
 .1،ص2016الدراسات اإلسرتاتيجية و الدبلوماسية ،مركز جتربة االنتقال الدميقراطي يف تونس و مصر : رؤية مقارنة ". قطر :،"  سليم احلكيمي - 2
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 اعتبــاراتالــد�مقراطي و ذلــك لعــدة  االنتقــالو �ــذا المدیونیــة مــن بــین أهــم معوقــات  اإلداري المــالي و 
 التي نذ�ر من بینها أن :

و التطـرف فـي تـونس �شـكل خطـر یهـدد وحـدة و �یـان الدولـة مباشـرتا ،فهـو  اإلرهابانتشار        
و ازد�ــاد  اإلرهــاب�جهــض عملیــة االنتقــال الــد�مقراطي و قــد �قضــي علیهــا تمامــا ، فبانتشــار خطــر 

لص و الوقا�ــــة مــــن ذلــــك الخطــــر و محار�تــــه و مكافحتــــه �كافــــة تهدیداتــــه تكــــون األولو�ــــة هــــو الــــتخ
و  1اإلنســانالوســائل حتــى لــو تعارضــت تلــك الوســائل أو �عضــها مــع مبــادئ الد�مقراطیــة و حقــوق 

، التـي اعتبرتـه منظمـات المجتمـع المـدني  2015 اإلرهـاب�ه  قـانون مكافحـة  االحر�ات مثل ما دع
الضـمانات الضـرور�ة ضـد االنتهاكـات حیـث أنـه  إلـىقـر و �فت اإلنسـانأنه �شكل خطرا على حقـوق 

�سمح لقوات األمن �الرقا�ـة الواسـعة علـى األشـخاص ، و تمدیـد احتجـاز المشـتبه �معـزل عـن العـالم 
ـــام  6الخـــارجي مـــن  ـــىأ� ـــة فـــي المحـــاكم 15 إل ـــوم ، مـــع عقـــد جلســـات مغلق ـــع الشـــهود  ی ، �مـــا �من

�الكشــف عــن هــو�تهم للمــتهم فــي حــاالت غیــر معرفــة بدقــة ، ممــا عــاب علــى هــذا القــانون �ثیــرا مــن 
 .2و ضمان الحر�ات اإلنسانالمآخذ في احترام حقوق 

و الجنـود التونسـیین  الضـباطعلـى �عـض رمـوز السیاسـة مـن  اإلرهابیـة�ما أفرزت الهجمـات        
التـي وقعـت قبـل أ�ـام مـن االنتخا�ـات  األمنیـةإر�اكا في الوضع السیاسي ، حتى أن �عض الحـوادث 

فرصـة لـبعض أحـزاب المعارضـة حینمـا  اإلرهـابالتشر�عیة الثانیـة �غـرض تعطیلهـا و شـكلت ظـاهرة 
 اإلرهابیــةو التنظیمــات  �كــا الحــاكم  �التســاهل مــع الجماعــات الســلفیة المتطرفــةو اتهمــت ائــتالف التر 

الموجــودة علـــى األرض مثـــل تنظـــیم أنصـــار الشـــر�عة ، و غیرهــا ، �ـــل ذلـــك یتســـبب فـــي تعطیـــل أو 
التـــي تمكـــن مـــن  األمنیـــةالســـیطرة و  األمنـــيتجمیـــد االنتقـــال الـــد�مقراطي فـــي ســـبیل تحقیـــق االســـتقرار 

  .3اإلرهابمجابهة و مكافحة 

المرحلة االنتقالیة التي تمر بها تونس من أكثر الفترات إحراجا سواء للسـلطة الحاكمـة  أنّ رغم       
أو الفئـــات التـــي تبنـــت الثـــورة و مـــا حققتـــه مـــن نجاحـــات إال أنهـــا اعتبـــرت عملیـــة انتقـــال د�مقراطـــي 

الهجرة غیـر الشـرعیة للهـروب مـن و�ـالت البطالـة  إلى ئواصوري من قبل أغلبیة المواطنین الذین لج
                                                           

ن]: مركــز أبــو احلســن بشــري عمــر،" دراســة حــول مســتقبل مســار التحــول الــدميقراطي يف دول الربيــع العــريب و إشــكالياته يف ظــل املتغــريات احلاليــة ".[د.ب. -  1
 ،ص .2014اسات و االحباث العلمانية يف الوطن العريب ،الدر 

 .1، ص 2015يهدد احلقوق ".[د.ب.ن] : منظمة العفو الدولية ،  اإلرهابمنظمة العفو الدولية ،" تونس : قانون مكافحة  -  2
". مـذكرة ماجســتري ،(كليـة الدراســات العليـا ، جامعــة 2010 األولعبـد الرمحـان يوســف سـالمة ،" التجربــة التونسـية يف التحــول الـدميقراطي  بعــد ثـورة كــانون  -3

 . 208) ، ص2016، فلسطني ، الوطنيةالنجاح 
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وتیــرة التنمیــة مــع عــدم الوفــاء �المشــار�ع الموعــودة  انخفــاضالفقــر وتــدني األوضــاع االقتصــاد�ة و  و
، التـي هـي نفـس األسـباب التـي أفـرزت  واإلداري من قبل الحكومة ناهیك عن انتشار الفسـاد المـالي 

و الهجــرة  الثــورة التونســیة ، و لــذلك فــإن السیاســات التــي اتخــذتها الحكومــة للحیلولــة بــین المــواطنین
تحقیــق  إلــىغیــر الشــرعیة لــم تحــل دون إقنــاعهم �ــأن عملیــة االنتقــال الــد�مقراطي فــي تــونس تصــبو 

 تطلعاتهم و آمالهم ، و هذا ما یؤثر �شكل مباشر على فعالیة المسار الد�مقراطي في تونس.

ورات دائــــرة التنــــافس االقتصــــادي و السیاســــي الفاســــد و ذلــــك أن المنــــا اتســــاع إلــــىإضــــافة         
، مـن جهـة المسـار الهـادف الـى إرسـاء العملیـة  السیاسیة في تونس تنطبـع بوجـود مكـونین متنافسـین

، و من جهة ثانیة النخـب القد�مـة التـي تظـم  االنتقالیة للد�مقراطیة �قیادة المجلس الوطني التأسیسي
رجــال أعمـــال و أشـــخاص نافـــذین سیاســـیا �ـــانوا مقـــر�ین مـــن دوائـــر الســـلطة فـــي عهـــدي بـــن علـــى و 
بورقیبة ، من هذا أصبح التنافس واضحا �غیة االستئثار �المناصب الحساسة في الدولة مثـل مراكـز 

علــى االقتصــاد الــوطني الرســمي ، ممــا �ســاعد التمو�ــل البنكــي و �ــذا الســیطرة  إلــىالــتحكم و النفــاذ 
 الــال عدالــة، وهــذا مــا یــؤجج  1�الشــلل اإلصــالحاتهــذا علــى توســیع دائــرة دمقرطــة الفســاد و إصــا�ة 

نهــب الثــروات الوطنیــة و المحســو�ة و  إلــىالتــي تغــذي التفرقــة بــین المــواطنین طبقیــا مــن االلتجــاء 
الراهنـــة فـــي تـــونس المخـــاطر التـــي یواجههـــا  الرشـــوة ، �ـــل ذلـــك الصـــراع �عكـــس األجـــواء السیاســـیة

 .اإلداري االنتقال الد�مقراطي في ظل الفساد المالي و 

انتشـــار االســـتقطاب : رغـــم أن الثـــورة التونســـیة نجحـــت فـــي تثبیـــت أقـــدامها خاصـــة علـــى           
الصـــــعید السیاســـــي و بنـــــاء المؤسســـــات االنتقالیـــــة لكنهـــــا ال تـــــزال تواجـــــه صـــــعو�ات علـــــى الصـــــعید 

 ألداءثقیلـــة �شـــفت عـــن المؤشـــرات الســـلبیة  اقتصـــاد�ةتصــادي ، �اعتبـــار أن الثـــورة ورثـــت تر�ـــة االق
درجــة عالیــة �ســبب ضــعف مؤشــرات  إلــىاالقتصــاد التونســي بتخفــیض التصــنیف الســیادي لتــونس 

الــدخول فــي شــراكة غیــر  إلــى، و هــذا مــا أدى بهــا 2االقتصــاد و المالیــة العامــة و الــدین الخــارجي 
عملیـات  إلـىمتكافئة مع تحمل تبعات القروض الخارجیة من المؤسسـات النقد�ـة الدولیـة التـي تـؤول 

إصالحیة هیكلیة شاملة ،فالخطر اآلتـي مـن الخـارج هـو تـدخل القـوى الرأسـمالیة العالمیـة �حكومـات 
رج مــــن منطــــق ، خاصــــة إذا أصــــرت تــــونس أن تخــــ أو مؤسســــات اقتصــــاد�ة و بنكیــــة �الخصــــوص

                                                           
-http:// m.arabi21.com/story/1006952،22-05، متحصـــل عليـــه: 2،ص  2017طـــارق الكحـــالوي ،" الفســـاد الـــدميقراطي ".  -  1

2017، 22:10. 
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اللیبرالیـة و التــداین و خوصصــة االقتصـاد و التضــحیة �القطاعــات الحیو�ـة و تبعیــة القتصــاد الــبالد 
، �ل ذلـك �ـان سـببه المباشـر فشـل الدولـة فـي إدارة المـوارد االقتصـاد�ة 1مستقبلها �الخارج ارتهانو 

و البـدء فـي عملیـة االنتقـال  ، وعدم تحقیق عدالة التوز�ع تعـد جمیعهـا أسـبا�ا النهیـار شـرعیة النظـام
الــد�مقراطي التــي �كــون دائمــا مــن أحــد أهــدافها التنمیــة االقتصــاد�ة الشــاملة و عدالــة توز�ــع المــوارد 

حالــة  اســتمرارأثنــاء مســار عملیــة الدمقرطــة أو  اقتصــاد�ةاالقتصــاد�ة ، فــإن تعــرض تــونس ألزمــات 
و تبقـى دون معالجـة لتلـك األزمـات و  النظـام السـلطوي  انهیـارالتدهور االقتصادي التي تسببت فـي 

حقیقــي و ملمــوس ، عنــدها یتحــول االقتصــاد علــى  اقتصــاديإ�جــاد حلــول لهــا دون حــدوث إصــالح 
 .2عامل معیق لعملیة االنتقال

 نجاح االنتقال الد�مقراطي في تونس رغم التحد�ات: -2

ة فــي د�مقراطیــا ناجحــا رغــم التحــد�ات الكبیــرة التــي واجهتهــا المتمثلــ انتقــاالإن تــونس تعــیش         
الل ، و �مكـن بلـورة التجر�ـة االنتقالیـة فـي تـونس مـن خـ االجتماعیـةالتحـد�ات األمنیـة و التنمو�ـة و 

 ثــالث مســارات متواز�ــة و متبادلــة التــأثیر ، و هــي المســار الــد�مقراطي و المســار األمنــي و المســار
 قتصادي االجتماعي.التنموي أو اال

مجلـــس  انتخــابفبالنســبة للمســار الــد�مقراطي فقـــد تقــدمت تــونس أشــواطا مهمـــة تمثلــت فــي         
، تاله التوافق على الدستور و المصادقة علیه فـي جـانفي  2011تأسیسي و تشكیل حكومة شرعیة 

ســـیة �مـــا ســـنت تشـــر�عیة و رئا انتخا�ـــات، مـــع تغییـــر القـــوانین المنظمـــة للحر�ـــات و إجـــراء  2014
للقضــاء و غیرهــا مــن االنجــازات السیاســیة ، و بهــذا  األعلــىقــوانین للمحكمــة الدســتور�ة و المجلــس 

و بـدعم و  الحـوار  بـین أهـم األطـراف  إلـىفقد تمكنت تونس من تجاوز �ثیر من العقبات �ـاللجوء  
، و  2015مســاعدة المجتمــع المــدني و هــو مــا جلــب ألر�عــة منظمــات تونســیة جــائزة نو�ــل للســالم  

مـا غیرها رغم أن االستقرار السیاسي لم یتحقق �ما فیه الكفا�ة نظرا لتعاقـب سـت حكومـات متتالیـة م
 فیها إ�ان ذلك. اإلصالحتعثرت عملیات 

فـي تنظیماتهـا و  األمنیـةع أن �خـرج عـن إصـالح المؤسسـة أما المسار األمني الذي لم یتوقـ        
الثورة و ضـعف مؤسسـات  و التهر�ب استغلت االنفالت الذي تال اإلرهابقوانینها ،غیر أن شبكات 

                                                           
غاربية ، سوسـة : جممـع عمرية علية الصغري ،" الثورة و الدميقراطية يف تونس : العوائق و الشروط " . االنتقال الدميقراطي و االصالح الدستوري يف البلدان امل -  1

 .17، ص 2013االطرش للكتاب املختص ، 
 .7أبو احلسن بشري عمر ، املرجع السابق ، ص  -  2
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السـالح منهـا القیـام �عملیـات إرهابیـة �بیـرة فـي  اقتنـاءالمتفجرة في لیبیـا و سـهولة  األوضاعالدولة و 
األمنــي أعقــد و أصــعب �كثیــر و أثــر ســلبا علــى االقتصــاد و خاصــة البلــدین هــذا مــا جعــل المســار 

علــى االســتثمار و الســیاحة و علــى صــورة الــبالد ، وقــد تمكنــت تــونس مــن التقــدم فــي حر�هــا علــى 
اإلصــالحات األمنیـــة التـــي  إلـــىو فوضــى و إرهـــاب و جر�مـــة إضــافة  انفـــالتجمیــع الوجهـــات مــن 
ترفیـع  إلـىمالحقتهم مما دفعت هذه التحد�ات األمنیـة  أو سجنهم و اإلرهابیینتقدمت �القضاء على 

 .1كبیر و مستمر في میزانیة الدفاع و األمن

االقتصــاد�ة و  األوضــاعالمســار االقتصــادي االجتمــاعي أو التنمــوي ، وذلــك ببــروز حقیقــة          
مطالــب شــعبیة ملحــة  تراوحــت بــین المطالبــة �القضــاء  انفجــرتاالجتماعیــة الهشــة �عــد الثــورة حیــث 

على التفاوت الجهوي الكبیر بین الشر�ط الساحلي و �قیة المناطق الداخلیة و التفـاوت داخـل الوال�ـة 
نفسها بین المدینة و الر�ف و �ذا المطالبة �التشغیل و إصالح القـوانین التشـغیلیة مـع إعـادة تجهیـز 

ؤسســة العســكر�ة و غیرهــا ، و �ــان واضــحا أن میزانیــة الدولــة ال تســمح المؤسســة األمنیــة و دعــم الم
 اســتوجب�االســتجا�ة لكــل تلــك المطالــب مقارنــة بنســبة النمــو التــي ال نمكــن مــن ذلــك ، و لــذلك فقــد 

 إصـالحالجبـائي و  اإلصـالحإصـالحات تتعلـق بتطـو�ر مجلـة االسـتثمار و  إلـى اإلقـدامعلى الدولة 
مؤسســات البنكیــة و قــانون الصــفقات و سیاســات الــدعم لترشــیدها و قــانون الصــنادیق االجتماعیــة وال

الشــراكة بــین القــانون العــام و الخــاص ، هــذا فــي نفــس الوقــت الــذي یتطلــب فیــه البنــاء الــد�مقراطي 
العدالـة  إلـىالمحكمة الدستور�ة  إلىالقانون االنتخابي  إلىجهودا �بیرة و قوانین جدیدة من الدستور 

 . 2نفقات �بیرة إلىتي تحتاج االنتقالیة ال

حـرب جعلهـا اإلطـار األمثـل لمواصـلة ال اسـتوجبتإن التأثیر المتبادل بین المسـارات الثالثـة         
، �حتــاج  و تحقیــق النمــو و حما�ــة الد�مقراطیــة و ترســیخها اإلصــالحاتو مواصــلة  اإلرهــابعلــى 
حكومة ذات  قاعدة عر�ضة تسندها أهم األطـراف السیاسـیة و االجتماعیـة ، و لـم تتوقـف  إلىبدوره 

اإلصــــالحات لمواجهــــة التحــــد�ات التــــي تمــــر بهــــا تــــونس و لكنهــــا تــــأثر نســــقها �ســــبب �ثــــرة تغییــــر 
هــا الحكومـات و �األوضــاع الوطنیـة و اإلقلیمیــة ، و �ــذا التحر�ـات االجتماعیــة الداخلیــة التـي �ــان ل

 بي على اإلنتاجیة.تأثیر سل

                                                           
تشـكيل حكومـة علي العـريض ، " االنتقـال الـدميقراطي و االقتصـادي يف تـونس ". املـؤمتر الـدويل العاشـر حـول الوضـع العـام لتـونس : آفـاق املسـتقبل يف ضـوء -  1

 .1)، ص2016سبتمري  20-19الوحدة الوطنية ، (قمة كونكورد� ،نيويورك، 
 .2، املرجع السابق ، ص  علي العريض -  2
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�مكـــن القـــول أن العملیـــة االنتقالیـــة فـــي تـــونس حققـــت العدیـــد مـــن المكتســـبات علـــى صـــعید         
ة و الحر�ات العامة و التنظیم و االستقرار و الـتخلص مـن الدولـة البولیسـیة و إشـاعة ثقافـة المحاسـب

قیــل أو تــدخل فــي ادون عر كتا�ــة الدســتور و دور الجــیش التونســي فــي انســیاب العملیــة الد�مقراطیــة 
الجهـــود  لتضـــافرلعبـــة التوازنـــات السیاســـیة ، هـــذا ال ینفـــي وجـــود تحـــد�ات مـــا زالـــت موجـــودة تحتـــاج 

لتجاوزهــا مــن أجــل تـــونس ، فظــاهرة تفشــي اإلرهــاب وتـــدهور الحالــة االقتصــاد�ة ، مخــاطر حقیقیـــة 
الوحـــدة واحتـــرام إرادة السیاســـیة للتصـــدي لهـــا عبـــر التماســـك و  أطیـــافهمتتطلـــب مـــن التونســـیین �كافـــة 

المــواطن التونســي مــن خــالل الحفــاظ علــى منجــزات الثــورة ، رغــم هــذه الصــورة المتباینــة فــي قــراءة 
 المظهـر التونســي ، إال أن تــونس تبقـى حالــة منفــردة عـن واقعهــا العر�ــي ، فـالواقع مختلــف تمامــا فــي

�فضـل منجـزات الثـورة التـي  صر والیمن التي شهدت ثـورات دامیـة و قاتلـة وذلـكم -یبیا ل  -سور�ا 
 أسست للتحدیث السیاسي وتكر�س الحر�ات.
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 خالصة الفصل الثالث:

رغــم مــا قدمتــه الســلطات التونســیة مــن سیاســات مختلفــة لمواجهــة التهدیــدات األمنیــة  
الجدیــدة إال أنهـــا اعتبـــرت غیــر �افیـــة الســـتیعاب مـــا �مكــن اســـتیعا�ه مـــن آثــار هـــذه التهدیـــدات التـــي 

الشخصـــیة الوطنیـــة التـــي لــــم تجـــد مـــا تعتـــرف �ــــه إال  إلــــىفرضـــت طبیعتهـــا أن تتشـــعب و تتغلغـــل 
بــدعوى أن  التــي ال �مكــن أن ننكرهــار ســار�ة المفعــول مــن وجهــة نظرهــا و ین غیــ�مجموعــة مــن القــوان

ة السلطات التونسیة �الفعل لـم تجـد مـا تقدمـه سـوى تلـك الترسـانة مـن القـوانین و السیاسـات المحتشـم
 اتخــذتها مــن أجــل الحــد مــن امتــداد أخطــار التهدیــدات علــى العملیــة االنتقالیــة التــي تمــر بهــا، التــي

نس لیهــا �الفعــل �مختلــف الجوانــب �مــا ذ�رنــا ســا�قا، إال أن الد�مقراطیــة الناشــئة فــي تــو والتــي أثــر ع
الرغبـــة  إلـــى، و�كـــون ذلـــك �ـــالرجوع ه األوضـــاع المترد�ـــة �شـــكل أو �ـــآخرتســـتطیع أن تســـتوعب هـــذ

الملحـــة ســـواء مـــن طـــرف الســـلطات السیاســـیة أو المـــواطنین البســـطاء �عـــد الثـــورة فـــي العـــیش بدولـــة 
 القانون.عدالة و الاالستقرار و 
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لقــــد أفــــرزت التحــــوالت الجذر�ــــة العمیقــــة التــــي مســــت السیاســــة العالمیــــة مجموعــــة مــــن     
ع مـ، أرغمت حقل الدراسات األمنیة علـى التكیـف الجدیدة والفاعلة على المسرح الدولي الدینامیكیات

غة منظـورات صـیا و�عـادة، مفـاهیم حدیثـة إل�جـادسرعة وتیرة هذه التحوالت ما أوجد ضـرورة قصـوى 
الســتجا�ة بــدورها لهــذه التحــوالت لهــذا وجــدت الــدول نفســها مرغمــة علــى اتســتجیب لهــذه التحــوالت، و 

 –قنــا إلیــه مــن الكشــف عــن تفــاعالت دولــة تــونس الصــیاغات الجدیــدة التــي أفــرزت عنهــا، ممــا تطر و 
مـن خـالل مـا استعرضـناه األمنیـة، و  ثلـة فـي التهدیـداتات الجدیـدة المتمكیمع هذه الدینامی -كنموذج

األمنیــة عـدة اسـتنتاجات جوهر�ــة نسـتطیع مــن خاللهـا استشـفاف تــأثیر التهدیـدات  إلــىسـا�قا توصـلنا 
 هي:الجدیدة على تونس و 

ي ت و المخـاطر التـالذي عرفه مفهوم األمن ارتبط أساسا �فعل تحـول طبیعـة التهدیـدال حوّ إن التّ  -
�مـــا استعرضــنا ســا�قا مـــن  –القــارات تـــي ظهــرت �شــكل جدیـــد عــابر للحــدود و التهــدد أمــن الــدول، و 

 مــن هــذا فــإنّ مواطنیهــا �مفردهــا، و أمــن و ول غیــر قــادرة علــى حما�ــة حــدودها أثبتــت أن الــد -نمــاذج
ترتیبـات أمنیــة جدیـدة تتجــاوز محدود�ـة الدولــة و تـدخل فــي تضــي �األسـاس هندســة و تق األمـنمسـألة 

 إطار التعاون اإلقلیمي أو الدولي للقدرة على المواجهة.

 خاصــة التقلید�ــة منهــا تراجعــت فــي االستســالمس فــإن المقار�ــات النظر�ــة لألمــن و علــى هــذا األســا -
ا الكفیلـــة �الحـــد مـــن تلـــك التهدیـــدات التـــي المواجهـــة المســـلحة هـــي وحـــدهعلـــى أن البعـــد العســـكري و 

ــا مــا  إلــى، خاصــة النظر�ــة الواقعیــة التــي أعطــت المجــال اختلفــت طبیعتهــا و منــاطق اســتهدافها �لًی
ي فكـــر تعــاوني واســع أكثــر اســتیعا�ا لتلـــك الطبیعــة التــي مســت قطاعـــات �عــدها مــن النظر�ــات بتبّنــ

 مختلفة من حیاة الدول.

  مكانـــة ممیـــزة مـــن بـــین الـــدول التـــي شـــهدت ثـــورات مماثلـــة  2011لقـــد حضـــیت تـــونس �عـــد ثـــورة  -
 قضا�اال أهمالمنسلخة من عقود االستبداد التي عاشتها سا�قا، لذلك فإن مسألة األمن أصبحت من و 

 تـونسباتها �عد الثـورة، و الحفاظ على مكتساألكثر حساسیة �النسبة لها، وذلك �غیة ضمان وجودها و 
فــي دوامــة  الدولیــة للمرحلــة االنتقالیــة أن تــدخلیهــا الظــروف الداخلیــة و ول فرضــت علكغیرهــا مــن الــد

التهدیــدات األمنیــة الجدیــدة التــي أثــرت علیهــا �صــیغة �الغــة مــن جمیــع النــواحي ســواء السیاســیة أو 
 االقتصاد�ة أو االجتماعیة.



  الخاتمة  
 الخاتمة
 

96  96 

ة السیاســیابیس المؤرقـة للسـلطات المتكــررة علـى تـونس مـن أكثــر الكـو  اإلرهابیـةاعتبـرت الهجمـات  -
دة المتولـــو   ،ة عنهـــارّ َجـــنْ البشــر�ة المُ ســـواء مـــن جــراء الخســـائر الماد�ـــة و  المجتمــع التونســـي علـــى حــدو 

ات دت نفسـها �عـدة سیاسـاللیبیة بینها و بـین تـونس، رغـم أن تـونس جّنـبدورها من الحدود الجزائر�ة و 
ى أدّ  �ـین جیرانهـاو   بینها  ياإلقلیمفي أراضیها إال أن عدم التكامل  اإلرهاباستراتیجیات لمكافحة و 

 تراجع الجهود الداخلیة في مواجهة هذه الظاهرة العنیفة و الدامیة في أراضیها. إلى

 إلــىاء األوضــاع االقتصــاد�ة المترد�ــة التــي تعیشــها تــونس حبــذت الفئــات الشــعبیة الولــوج مــن جــرّ  -
�طر�قــة غیــر شــرعیة، �مــا  الــوطنأورو�ــا للقــاء المســتقبل المنشــود خــارج  إلــىالهجــرة عــرض البحــر و 

شهدت تونس هجرة شعب �كامله لیست فقط أفـراد محـددة فقـد تبنـت سیاسـات تسـتوعب العـدد الهائـل 
هـا ، وهذا ما انعكـس علیالمتاحة اإلمكانیاتة على هذه الظاهرة وفق مقدورها و من المهاجر�ن للسیطر 

�ـالخروج  إالهـا الـذي �ختفـي جوهر ا ر�زت على عالج أعراض الظاهرة ولیست أسـبابها و سلبا في أنه
�ـذا ضـرورة االسـتجا�ة للمطالـب الشـعبیة المقدمـة مـن طـرف لخنقـة االقتصـاد�ة التـي تمـر بهـا و من ا

 شعبها.

یؤ�ــد الفســاد المــالي و اإلداري الـــذي انتشــر �صــفة غیــر مســـبوقة فــي تــونس أن قابلیــة أصـــحاب  -
األدهـى مـن ذلــك أن وض �الدولـة، و و النهــ اإلصـالح إلـىنهـب ثـروات الــبالد أكثـر منـه  إلـىالسـلطة 

فحسب بل مـن ناحیـة  معنى الكلمة لیست من ناحیة وجوده  الفساد الصغیر �عد معضلة أمنیة  �أتمّ 
، األخیـررغم ما �خلفـه هـذا  اإلرهابعدم االعتراف بوجوده، لهذا �عتبر الفساد في تونس أخطر من 

مــل شــعلة اإلصــالح مــن الــذي �ح خــفّ نــه أأواضــحة غیــر  إرهابیــة�حمــل قناعــات  اإلرهــاب رغــم أنّ 
ـــة تغییـــر القناعـــات لیســـت بوضـــع �قناعـــات إفســـاد�ة، و  ـــذلك فالتحـــدي األول لتـــونس هـــو تبنـــي حمل ل

یـة فـي دعـم العدالـة االنتقالقـف أمـام المسـاءلة و ، وال تجد من �نة من القوانین ال تجد من �طبقهاترسا
 تونس. 

 األزمـــةر ذّ َجـــ، فهـــي لـــم تـــزد مـــن تَ ســـا�قتها یـــة الخارجیـــة علـــى تـــونس مـــنتقـــل مخـــاطر المدیون ال -
المؤسسـات المالیـة ة الشروط التـي تـذرعت بهـا الـدول و االقتصاد�ة فحسب بل أدخلت تونس في دوام

الدولیـــة إلخـــراج تـــونس مـــن هـــذا الوضـــع المتـــردي عبـــر القـــروض المشـــروطة التـــي فرضـــت علیهـــا 
ت الشـراكة غیـر عن اتفاقیا اهیك، ن�جب أن تصل إلیه الحد الذي ال إلىإصالحات هیكلیة وصلت 

، التي فرضت علیها وجوب االنفتـاح االقتصـادي علـى السـوق المتكافئة بینها و�ین االتحاد األورو�ي
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، �ــل هــذا اعتقــادا منهــا أنهــا سیاســة ألورو�یــة �أقــل الشــروطالعالمیــة و فــتح األســواق الداخلیــة للســلع ا
إال أننــا نعتبــر  ،خمة المســتدانة مــن الخــارجارات الضــتســاعدها مــن الحــد مــن الملیــ أنمجد�ــة �مكــن 

هذه السیاسة من أضـعف السیاسـات التـي تبنتهـا تـونس للتقلیـل مـن المدیونیـة الخارجیـة الواقعـة علـى 
  عاتقها.

 اسـتیعابولهذا استوجب علینا طرح �عـض التوصـیات التـي �مكـن مـن خاللهـا محاولـة       
 على سالسة عملیة االنتقال الد�مقراطي من بینها:المحافظة األمنیة الجدیدة و تونس للتهدیدات 

ي والـذ ،الجرائم المتصلة �ه �شـكل دقیـقو  اإلرهابیة: �جب تحدید تعر�ف الجر�مة لإلرهاب�النسبة  *
 .2015 اإلرهابافتقده قانون 

 .التمو�لیةمن مختلف الجوانب الماد�ة والتنظیمیة و  اإلرهاباجتثاث مصادر  *

�عنى �مباشـرة التحر�ـات  ،جمیع األطراف المتداخلة والمعنیة �الموضوعزي �ضع قطب مر� إنشاء *
 القضـــائیة علـــى عنصـــري التعیینـــات فـــي المجـــاالت األمنیـــة و المحاكمـــة مـــع التر�یـــز عنـــد واأل�حـــاث و 

 الكفاءة.الخبرة و 

لفقــر االجذر�ــة التــي تشــمل  األســبابتنطلــق بتحدیــد  إســتراتیجیة�جــب وضــع مقار�ــة شــاملة ضــمن  *
 االستالب الثقافي.و التهمیش االقتصادي والبطالة والفساد و  والخصاصة

تبـــادل المعلومـــات بـــین مختلـــف أجهـــزة البلـــدان المجـــاورة خاصـــة �جـــب تعمیـــق سیاســـة التعـــاون و  *
و إجــــراء اإلنا�ــــة  اإلرهــــابیینالجزائــــر قصــــد وضــــع آلیــــات تنفیــــذ القــــانون مــــن أجــــل إجــــراءات تســــلیم 

 القضائیة و حما�ة الشهود.

ضـرورة قیـام الحكومـة بتـوفیر احتیاجـات الشـباب مـن فـرص العمـل  للهجرة غیـر الشـرعیة:�النسبة  *
 التي هي الهدف وراء هجرتهم للخارج.

رفــــع مســــتوى دامة لخلــــق المز�ــــد مــــن فــــرص العمــــل و المســــتحــــرك الجــــاد نحــــو التنمیــــة الفعالــــة و الت *
 المعیشة.
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 مـع ،طبقـات وفئـات المجتمـع المختلفـةحقیـق مبـدأ المسـاواة االقتصـاد�ة والماد�ـة بـین العمل على ت *
د توفیر الشغل تدر�جیا مع مراعاة حالـة الـبالقیق التوازن بین مناطق السواحل والجنوب المهمش و تح

 االقتصاد�ة.

 .في المناطق الحدود�ة شرقا وغر�ا إنجاز مشار�ع تنمو�ة *

تهر�ـب البشـر �شـكل فرض عقو�ات رادعة عل األفراد و الجماعات التي تدیر أو تسـهل عملیـات  * 
 غیر شرعي.

مـدى و      اإلداري: ضرورة القیام بتوعیة مجتمعیة لهذه الظاهرة الخطیـرة، �النسبة للفساد المالي و * 
 و القضاء علیها. تنمیة دورهم في مكافحتهاو  ،فراداألتأثیرها على المجتمع و 

 طیع الســیطرة علــىالكفــاءات لتســت�شــتى الوســائل الماد�ــة و دعــم منظمــة الشــفافیة و مكافحــة الفســاد  *
 حل الملفات العالقة.مرتكبي الفساد و 

 .یها صالحیات واسعة لمحاسبة المقصر�ن ومالحقتهمتولّ و  اإلدار�ةتفعیل دور أجهزة الرقا�ة * 

 االستعالم عن مصادر ثروات المسؤولین �شكل دوري.* 

 ، ومــا قــد ینجــرّ احتكــاك المــواطنین �ــالموظف العــام أســالیب الحكومــة االلكترونیــة لتقلیــل اســتخدام *
 له. اإلدار�ة اإلجراءاتعنه من إغراء بتسهیل 

 تشدید العقو�ات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد �شتى أنواعه. *

این ة جذر�ـة لسیاسـة التـدمقار�ـة متكاملـة لحلهـا تشـمل مراجعـ إلـىأما المدیونیة الخارجیة: فتحتـاج * 
، فضـال لتعاون مع شر�ائها االستراتیجییناسة االقتصاد�ة والتنمو�ة، ولعالقة الشراكة و المفرط وللسیا

ـــاج  ـــا إلـــىعـــن مقاومـــة الفســـاد المســـتثري، �مـــا تحت ت المختلـــة مـــع االتحـــاد مراجعـــة حصـــیلة العالق
ارج خـقاف نز�ف تـدفق الثـروات ، وأ�ضا إ�جاد السبل الكفیلة �إ�لمؤسسات المالیة الدولیةااألورو�ي و 

ى الصــمود أمــام الضــغوط ممــا �جعلهــا قــادرة علــ �مــا تحتــاج تــونس الســترداد قرارهــا الــوطني، ،ونستــ
اء لحها الوطنیـة أمـام الـدول األجانـب بتعز�ـز الحـوار الـوطني وتوحیـد اآلر الدفاع عن مصـاالخارجیة و 

 حول التنمیة المستدامة.
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 املراجع و املصادر قائمة  
 غة العر�یة�اللّ :أوًال  

 * القرآن الكر�م بروا�ة حفص عن عاصم. 

 المراجع :

I. تب:ــــــــــــــالك 
لیبیــة لیبیــا: المنظمــة ال .أورو�ــا إلــى، الشــباب وظــاهرة الهجــرة الشــرعیة أبــو �كــر الطلحــي عــادل )1

 الشبابیة لحقوق اإلنسان، [د. س.ن ].
 الحكــم فــي العــالم یتجــه نحــو :عولمــة فــي األمــن القــومي و العــالميأثــر ال، ألیســون غراهــام) 2

 .2002مكتبة العبیكان،محمد شر�ف الطراح، الر�اض: تر: .العولمة
لسـفارة ا، . تـونسالمراقبـةالرهانـات و مو�ل الحمالت االنتخابیة في تونس: كتیب حول ت ،أنا �قظ )3

 .2014، البر�طانیة
 واقتصـــاد�اینــایر/ �ـــانون الثـــاني  14، تـــونس �عـــد الحمـــد محمــد، مـــدب حمــزة ،إیبــو �ــاتر�س) 4

: ستـون .اسـة األورومتوسـطیة لحقـوق اإلنسـان: رهانات إعادة تشـكیل السیواالجتماعيالسیاسي 
 .2011، إلنساناالمتوسطیة لحقوق  -كة األورو�یة بالش
ـــادة معمـــر )5 دیـــوان المطبوعـــات  :. الجزائـــرونظـــام األمـــن الجمـــاعي اإلقلیمیـــةالمنظمـــات ، بوزن

 .1992  ،الجامعیة
 اإلمـاراتتـر: مر�ـز الخلـیج لأل�حـاث،  ،عولمـة السیاسـة العالمیـة، بیلیس جون، سـمیث سـتیف )6

 .2004 ،یة المتحدة: مر�ز الخلیج لأل�حاثالعر�
ــدور الــوطني التحــاد العــام للشــغل التونســي، التهــامي الهــاني )7  :تــونس .الثــورة فــي تــونس و ال

 .2013 ،واإلشهارالمغار�یة للطباعة والنشر 
مواجهـة األمنیة العر�یـة لمواجهـة العولمـة: التخطـیط األمنـي ل اإلستراتیجیة ،ماجد عشقي أنور )8

 .2006 البحوث،مر�ز الدراسات و  الر�اض: .عصر العولمة
 تاإلمــارا .ي العــالم العر�ــيفــالتطبیــق  ومعضــلةتطــور الدراســات األمنیــة ، ســید أحمــد قــوجیلي )9

 .2012 ،اإلستراتیجیةللدراسات و البحوث  اإلماراتالعر�یة المتحدة: مر�ز 
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: دراســـة األمـــوالنائیـــة لمواجهـــة جر�مـــة غســـل السیاســـة الج ،محمــد محمـــود حســني حمـــدي )10
 .2016، صدارت القانونیةتونس:المر�ز القومي لإل .بین التشر�عات العر�یة مقارنة

 ىالمنتــد تــونس: .فــي تــونس مــن خــالل الملفــات القضــائیة اإلرهــاب ،الهــذیلي عبــد الرحمــان )11
 .2016االجتماعیة ،للحقوق االقتصاد�ة و التونسي 

II. اتــــــدور�ـــــــال  
 [د.ب.ن]: ،ورقــات سیاســیة المنطقــة المتوســطیة أمــام التحــد�ات األمنیــة.تــونس و  ،إدر�ــس أحمــد )1

 .2016 مر�ز الدراسات المتوسطیة والدولیة،
مجلــة .  الر�یــع العر�ــي والهجــرة غیــر القانونیــة فــي البحــر األبــیض المتوســط ،آكمیــر عبــد الواحــد )2

 .2015: مر�ز دراسات الوحدة العر�یة، ، األردنالمستقبل العر�ي
 جيالعالم االستراتی .اإلنسـاني تأثیرها في األمن و  اإلرهابالحرب على  ،بن صغیر عبد العظیم )3
 .2008ماي  ،03العدد،
، 160العـدد  ،السیاسة الدولیـة ر مفهوم األمن في العالقات الدولیة .تطوّ  ،بن عنتر عبد النور )4

 .2005أفر�ل 
 .آلیــات المكافحــةالفســاد المــالي واإلداري فــي تــونس األســباب والمظــاهر و  ،رضــا يبــن قوتــه علــ) 5

 .2017 ،األولجامعة الحسن  ،األعمال ر�ادةمجلة القانون و 
مر�ـــز تـــونس: ال ،شـــؤون لیبیـــة، دور القضـــاء العـــدلي فـــي مكافحـــة  الفســـاد. بـــن لطیـــف محمـــد )6

 .2016، المغار�ي لأل�حاث حول لیبیا
ــة الــدرب الطو�ــل نحــو التوافــق. ، المشــهد السیاســي فــي تــونس،الجمعــاوي أنــور )7  ،سیاســات عر�ی

 .2014جانفي  ،2ع: ،العر�ي لأل�حاث ودراسات السیاساتالمر�ز  قطر:
ــــدول العر�یــــة ... ،حســــن أروى  )8 ــــي ال ــــىمكافحــــة الفســــاد ف ، أغســــطس 1586 ،العــــددأیــــن تتجه إل

2013. 
دراسـة تحلیلیـة  :الـدولي و تداعیاتـه علـى األمـن والسـلم العـالمي اإلرهـاب ،حمـدان رمضـان محمـد )9

 .2011، جوان 01ع:،11المجلد  ،�لیة التر�یة األساسیة مجلة أ�حاث ،اجتماعيمن منظور 
تــونس. مكافحــة الفســاد بلیبیــا و ، إســهام المجتمــع المــدني فــي الحو�مــة  الرشــیدة و خشــانة رشــید )10

 .2016، مر�ز المغار�ي لأل�حاث حول لیبیا: التونس شؤون لیبیة،
دراســــة نظر�ــــة فــــي ، تهدیداتــــهصــــیغه و مســــتو�اته و  مفهــــوم األمــــن: ،عبــــد هللا حر�ــــي ســــلیمان) 11

 .2008، 19العدد  المجلة العر�یة للعلوم السیاسیة، . المفاهیم و األطر
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 الجیوثقـــــافي. إلــــىحــــرب أفغانســــتان: التحــــول مـــــن الجیوسیاســــي  ،علــــى أحمــــد حســــن الحـــــاج )12
 .2008، فیفري 276العدد، المستقبل العر�ي

ي و الشـروط. االنتقـال الـد�مقراطتونس: العوائـق و الثورة والد�مقراطیة في  ،علیة الصغیر عمیرة )13
 .2013، للكتاب المختص  األطرشمجمع  :، سوسةالدستوري في البلدان المغار�یة اإلصالح

ــاتر السیاســة ، األمــن و التهدیــدات األمنیــة فــي عــالم مــا �عــد الحــرب البــاردة ،فر�جــة أحمــد )14 دف
 .2016جانفي  ،14العدد  القانون،و 

مر�ـز ال :، تـونسشؤون لیبیة، دور الحو�مة المحلیة في مكافحة الفسـاد. حسني عا�شة قرافي )15
 .2016، المغار�ي لأل�حاث حول لیبیا

المدرسـة الوطنیـة ، محكمة المحاسبات دعامة لحسـن التصـرف فـي المـال العـام ،قو�در شر�فة )16
 .2012نوفمبر   ،لإلدارة

ـــد الســـالك دیـــدي )17 ـــد�مقراطي فـــي منطقـــة ول ، مخـــاطر اســـتمرار النـــزاع فـــي لیبیـــا علـــى التحـــول ال
طة مر�ـز الدراسـات المتوسـ، تـداعیاتها علـى منطقـة المغـرب العر�ـياألزمة اللیبیة و المغرب العر�ي. 

 .2011، سبتمبر 6، العدد  والدولیة
، 209-208العدد  ،القانونیة األخبارشرعیة القطب القضائي المالي.  ،�عقوب محمود داوود )18

 .2015نوفمبر 
III. المعاجم و القوامیس  
، بیروت: الموسوعة العر�یة 1ج  ،3ط  ،موسوعة السیاسةآخرون، و الكیالي عبد الوهاب  )1

 .1990 للدراسات و النشر،
 .1968 دار صادر، بیروت: ،لسان العرب بن منظور محمد بن مكرم ،ا )2

IV. الوثائق الرسمیة  
 .2016د�سمبر   23بتار�خ  104للجمهور�ة ،العدد الرائد الرسمي  )1
 مارس المتعلق بتكر�س الشفافیة و 27المؤرخ في  2012لسنة  16منشور الوز�ر األول عدد  )2

 الحو�مة الرشیدة و مقاومة  الفساد.

V. :الدراسات المنشورة 
د�مقراطي فـي دول الر�یـع العر�ـي ، دراسـة حـول مسـتقبل مسـار التحـول الـأبـو الحسـن عمـر �شیر )1
العلمانیــة فــي الــوطن  األ�حــاث[د.ب.ن]: مر�ــز الدراســات و  �شــكالیاته فــي ظــل المتغیــرات الحالیــة.و 

 .2014،العر�ي
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طـــرق مكافحتـــه إشـــارة آثـــاره و  -أســـبا�ه  الفســـاد اإلداري: ،بــن تر�ـــي عـــز الـــدین، شـــرفي منصـــف )2
ــــوطني حــــول حو�مــــة ــــدول.الملتقى ال ــــة للحــــد مــــن الفســــاد المــــالي  لتجــــارب �عــــض ال       الشــــر�ات �آلی

و      �لیــه العلــوم االقتصــاد�ة والتجار�ــة ،مــاي، (مخبــر مالیــة بنــوك و�دارة األعمــال 7-6، اإلداري و 
 ).2012 �سكرة، ،جامعة محمد خیضر ،علوم التسییر

مر�ــز  :. قطــرتقــال الــد�مقراطي فــي تــونس و مصــر : رؤ�ــة مقارنــة" تجر�ــة االن، الحكیمــي ســلیم )3
 .2016الدراسات االستراتیجیة و الدبلوماسیة ،

، . الملتقـى الـدوليالدراسات األمنیة فـي منظـور العالقـات الدولیـةحمدوش ر�اض، تطور األمن و  )4
 .2008، أفر�ل ، جامعة قسنطینةاألمن في المتوسطالجزائر و 

الملتقــى  الســیاحة:واقع،أ�عاد ،رهانــات.التجر�ــة التونســیة فــي مجــال  ،، قاســمي آســیارشــام �هینــة )5
 ج،(المر�ز الجامعي العقید آكلي محند الحـا واقع و آفاق، :الجزائرالسیاحة في  األول حول الوطني
 [د.س.ن]). البو�رة،

. قطــر: مر�ــز ، أضــواء علــى التجر�ــة التونســیة فــي االنتقــال الــد�مقراطيعبــد المــولى عــز الــدین )6
 .2016الجز�رة للدراسات، 

ـــد�مقراطي و ، العـــر�ض علـــي )7 االقتصـــادي فـــي تـــونس. المـــؤتمر الـــدولي العاشـــر حـــول االنتقـــال ال
 ،، (قمــة �ونكورد�ــا: آفــاق المســتقبل فــي ضــوء تشــكیل حكومــة الوحــدة الوطنیــةالعــام لتــونسالوضــع 

 ).2016سبتمیر   20-19نیو�ورك، 
مر�ــز  :قطــر ،اإلنســانالحفــاظ علــى حقــوق و  اإلرهــاب، تــونس: ثنائیــة مواجهــة العلــوي نــور الــدین )8

 .2015،الجز�رة للدراسات
: مر�ز الدراسـات ، قطرالهجرة غیر الشرعیة وجدت لها حال في تونس البحوث،قسم الدراسات و  )9

 .2012، والدبلوماسیة اإلستراتیجیة
 فـي تـونس. قطـر: اإلرهـابورقـة �حثیـة حـول واقـع  ،والدبلوماسـیة اإلستراتیجیةمر�ز الدراسات  )10

 .2015الدبلوماسیة ،و  اإلستراتیجیةمر�ز الدراسات 
و یهدد الحقوق ".[د.ب.ن] : منظمـة العفـ اإلرهاب: قانون مكافحة تونس ،منظمة العفو الدولیة )11

 .2015الدولیة ، 
 
 
 



 قـائمة المصادر و المراجع
  104 

VI. الدراسات غیر المنشورة  
(قسـم  ،مذ�رة ماجسـتیر .اإلرهـابدور مؤسسات المجتمع المدني في الوقا�ة من  ،بن حزم عمر )1

 ).2011  ،الر�اض ،األمنیةجامعة نا�ف العر�یة للعلوم  ،�لیة الدراسات العلیا ،العدالة الجنائیة
مــذ�رة  .اإلرهــابالــة ح: دراســة الحلــف األطلســي إســتراتیجیةاألمــن المتوســطي فــي  ،تبــاني وهیبــة )2

ســـیة، جامعـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاالعالقـــات الدولیـــة، �لیـــة (قســـم العلـــوم السیاســـیة و  ،ماجســـتیر
 ).2014مولودي معمري تیز�وزو

مــذ�رة  .2011تـأثیره علـى التنمیــة المحلیـة �عـد السیاسـي فــي تـونس و  اإلصـالح حـرز هللا منیـر، )3
ـــة الحقـــوق و  ،ماســـتر  جامعـــة محمـــد خیضـــر �ســـكرة، العلـــوم السیاســـیة،(قســـم العلـــوم السیاســـیة، �لی
2015.( 

-1995للهجـــرة غیــــر الشـــرعیة فـــي إطـــار العالقـــات األورومغار�یــــة  األمنـــيالبعـــد  ،خلـــو فـــایزة )4
ــــة العلــــوم السیاســــیة(معهــــد العلــــوم السیاســــیة و  ،مــــذ�رة ماجســــتیر .2010        العالقــــات الدولیــــة، �لی

 ).2011، 03، جامعة الجزائر اإلعالمو 
الــة فــي إفر�قیا:دراســة ح اإلنســانيأثــر التهدیــدات األمنیــة الجدیــدة علــى واقــع  األمــن  ،دیــر أمینــة )5

جامعـة  العلوم السیاسـیة،�لیة الحقوق و  السیاسیة، (قسم العلو ،مذ�رة ماجستیر .اإلفر�قيدول القرن 
 ).2014 محمد خیضر �سكرة،

، تــــأثیر التهدیــــدات األمنیــــة الجدیــــدة علــــى العالقــــات بــــین دول شــــمال و جنــــوب كــــروم لینــــدةع )6
ــــذ�رة ماجســــتیر المتوســــط. ــــوم  ،م ــــوم �لیــــة الحقــــوق و  العالقــــات الدولیــــة،السیاســــیة و (قســــم العل العل
 ).2010 جامعة محمد خیضر �سكرة، السیاسیة،

 أثرهـا علـى التحـول الـد�مقراطي فـي تـونس.سیاسـات حر�ـة النهضـة و ، هاشم شو�كي محمد سـلیم )7
 ).2016فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، (كلیة الدراسات العلیا، ،مذ�رة ماستر

ــ ،عبــد الرحمــانیوســف ســالمة  )8  األول�عــد ثــورة �ــانون  ة التونســیة فــي التحــول الــد�مقراطيالتجر�
 ).2016  ،، فلسطینالوطنیة، جامعة النجاح (كلیة الدراسات العلیا ،مذ�رة ماجستیر. 2010

VII. :المكتبة االلكترونیة 
 .http://www.alaraby :دولـة صـامتة. متحصـل علیـهالفسـاد فـي تـونس: �ارونـات تـتحكم و  )1

./knowled.gegat /opinions/2015/03/23،30-03-13:07.2017 
متحصــــــــــــــــل  لمحــــــــــــــــة عــــــــــــــــن النظــــــــــــــــام السیاســــــــــــــــي لتــــــــــــــــونس. ،بــــــــــــــــن بر�ــــــــــــــــك خمــــــــــــــــیس )2

 .www.aljazeera.net،22-03-2017، 21:05علیه:

http://www.aljazeera.net./knowled.gegate/opinions/2015/03/23%D8%8C30-03-2017
http://www.aljazeera.net./knowled.gegate/opinions/2015/03/23%D8%8C30-03-2017
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القــانون الــدولي متحصــل فــي القــانون التونســي و  اإلرهــابة قانونیــة: مكافحــة ء"قــرا ،بــن حســن الســید )3
 .http://www.assabah.com.tn.print/122910/2016 ،12-05-2017 ،10:00علیه: 

 الصـــحراء،موســـوعة مقاتـــل  ".2011-2010ونســـیة لتالثـــورة ا ،بـــن ســـلطان بـــن عبـــد العز�ـــز خالـــد )4
 www.moqatel.com ،متحصــــــــــــــــــــــل علیــــــــــــــــــــــه: 2013[د.د.ن]،

/openchare/informatio,/information.doc.cvt.htm 16-03-2017 ،19:32. 

ــــین تــــونس و مــــن أجــــ أحمــــد، بــــن مصــــطفى )5 ــــة ب ــــونس: ،االتحــــاد األورو�ــــيل إرســــاء شــــراكة حقیقی  ت
 .http://nawaat.org.portail/ ?p=52404 ،11/04/2017 ،17:30:علیه متحصل ،2015نواة،

، 2015، المدیونیــة خطــر داهــم علــى ســیادة واســتقالل تــونس، تــونس: نــواة ، مصــطفى أحمــدبــن  )6
 .http://nawaat org/portail/?p=42166،10/04/2017 ،10:14متحصل علیه: 

متحصـل  ، 2014نـواة، تـونس: د�مقراطـي حقیقـي بتـونس". انتقـالمـن أجـل  ،بن مصـطفى أحمـد )7
 .http://naw aat.org/portai/13/10/2014، 26-04-2017 ،18:15 علیه:

الحلــــول البدیلـــة لمعالجـــة معضـــلة المدیونیــــة الخارجیـــة التونســـیة ، فیفــــري  ،بـــن مصـــطفى أحمـــد )8
 .http://nawaat.org/portail/ ?p=55104،30-04-7201 21:15 :، متحصل علیه 2016

ـــة بـــین تـــونس و  إرســـاءمـــن أجـــل  ،أحمـــدبـــن مصـــطفى  )9   ، 2015.األورو�ـــياالتحـــاد شـــراكة حقیقی
 .http://nawaat.org/ portail/?p=52404  ،15-05-2017 ،22:45متحصل علیه : 

 .[د.ب.ن]: ســـاعة الحســـاب: مســـیرة تـــونس الخضـــراء نحـــو االســـتقرار السیاســـي ،بـــوخرص أنـــور )10
-http://carnegi-mec-org/2015-04،متحصـــل علیـــه:2015، األوســـطمر�ـــز �ـــارنیجي للشـــرق 

02-ar-pub-59618،30-03-2017 ،13:24. 
، متحصـــــــــــــــــل 2016تحـــــــــــــــــد�ات مكافحـــــــــــــــــة الفســـــــــــــــــاد فـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــونس، الجمعـــــــــــــــــاوي أنـــــــــــــــــور )11
 .http://www.alaraby: lfanal /org/ar،12-04-2017، 19:14 علیه
  ،اإلســـتراتیجیةمر�ـــز الـــروا�ط للبحـــوث و الدراســـات ، تطـــور االرهـــاب التونســـي ،الجمعـــاوي أنـــور )12

 .rawabetcenter .com/archives/13067،28-03-2017�20:54متحصل علیه: 
. جامعـــة االقتصـــادي، دراســـة قیاســـیة ألثـــر المدیونیـــة الخارجیـــة علـــى النمـــو حتحـــات محمـــد رضـــا )13

 .http://www.kantakji.com،19/04/2017 ،20:16 : ، متحصل علیهالشلف
متحصـــــــــــــــل علیـــــــــــــــه  مـــــــــــــــن الثـــــــــــــــورة المضـــــــــــــــادة و �یـــــــــــــــف تنتصـــــــــــــــر. ،الحـــــــــــــــداد محمـــــــــــــــد )14

:www.kapitalis.com/anbaa-tounes، 22-05-2017 ،18:10. 
 متحصـل علیـة: .2016، �عـد خمـس سـنوات علـى ثـورة  تونس:هـل تسـقط الدولـة.حدوق ولیـد )15

roudups jadaliyya.com/pages/index-23803،25-05-2017،16 :10. 

http://www.assabah.com/
http://www.assabah.com/
http://nawaat/
http://nawaat/
http://nawaat.org/
http://nawaat.org/
http://www.fundacionalfanal%D8%8C12-04-2017%D8%8C19:14/
http://www.fundacionalfanal%D8%8C12-04-2017%D8%8C19:14/
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متحصـــل علیـــه: : اســـتنزاف متواصـــلة لجهـــود الدولـــة، المدیونیـــة الخارجیـــة لتـــونس ،حســـناء عمـــري  )16
www.elmassaa.tn/amp،15-05-2017 ،22:15. 

  علیـهمتحصـل  ،2009:[د.د.ن]،دولي العـام. لبنـان مفهـوم األمـن فـي القـانون الـ ،حسـین خلیـل )17
drkhalilhussienblogspot.com، 30-03-2017 ،18:00. 

، 2، ص2013تـــأثیرات الثـــورة فـــي عالقـــات لیبیـــا اإلقلیمیـــة.  ، الجـــوار القلـــق:حنفـــي علـــي خالـــد )8
 .www.afrigatenews.net/content ،28-05-2017 ،13:25 : متحصل علیه

 :متحصـــــل علیـــــه ،2016ممـــــا �ـــــان قبلهـــــا. أكبـــــر، الفســـــاد �عـــــد الثـــــورة خشـــــانة رشـــــید )18
http://www.fundaciona.2016/ar/mode/91 ،20/04/2017 ،18:14. 

. متحصـــل علیـــه: األمنـــيرغـــم التحســـن  اإلرهـــابتـــونس فـــي مرمـــى نیـــران  ،رجـــب محمـــد صـــالح )19
http://al-ain-com/article/tunisia-range-terroism-improvement- security ،14-

05-2017 ،19:40. 
 متحصـل علیـه: .برنامج البحـث فـي األمـن المجتمعـي–إعادة صیاغة مفهوم األمن  ،زقاغ عادل )20

http://www geocities.com/adelzzggagh /recon1  ،10-02-2017 ،18:30. 
ـــــة االقتصـــــاد�ة.ســـــلمي جـــــالل )21 ـــــارات تـــــونس لمواجهـــــة الخنق ـــــه:،2016 ، خی  متحصـــــل علی

http://www.nonpost.org/content/14319،18/04/2017 ،18:50. 
اســـتثمارات: مـــن المســـؤول الحقیقـــي.  إلـــىتحو�ـــل دیـــون تـــونس  ســـمیع محمـــد، عكـــاز البـــاجي، )22

، http://nawaat.org.portail/?p:43885 ، متحصـــــــل علیـــــــه: 2015تـــــــونس: نـــــــواة، 
10/04/2017، 11:10. 
متحصــــــــــــــــــــــــــــــــل  ،، تــــــــــــــــــــــــــــــــونس: المدیونیــــــــــــــــــــــــــــــــة أو التنمیــــــــــــــــــــــــــــــــةالشــــــــــــــــــــــــــــــــامخي فتحــــــــــــــــــــــــــــــــي )23
 http :www.tunisieanttac.cog/drupa:علیه
 www.iasj علیـه:، النظـام السیاسـي التونسـي �عـد التغییـر. متحصــل عبـد الـرزاق جاسـم خیـري  )24

net/iasj?fun cmfulltexl&ald :94797 21 -03-2017 ،20:54.  

-www.alaraby.coمتحصــــــل علیــــــه: ، تحــــــد�ات یرســــــم الثــــــورة التونســــــیة ،العنــــــابي خلیــــــل )25

uk/opinion ،28-05-2017 ،14:00. 

رغــــــم الثــــــورات معــــــدالت غیــــــر مســــــبوقة لظــــــاهرة الهجــــــرة غیــــــر الشــــــرعیة بــــــین  ،عــــــوف میرفــــــت )26
 .opinionjq3uy11t-dpuf co.uk،11-04-2017، 16:11-،2016التونسیین.

 مـــزدوج؟ غمـــوض حـــول هو�ـــة النظـــام السیاســـي التونســـي.، برلمـــاني ؟ رئاســـي؟أم الغوشـــي خولـــة )27
 .http://nawaat.org،22-03-2017 ،20:54متحصل علیه:

 http://m.arabi21.com :، متحصــل علیــه2017. الفســاد الــد�مقراطي  ،الكحــالوي طــارق  )28
/story/ 1006952،22-05-2017 ،22:10. 

http://www.tunisieattac.org/drupal.6.20/ar/mode/91
http://al-ain-com/article/tunisia-range-terroism-improvement-
http://www.alaraby.co-uk/opinion
http://www.alaraby.co-uk/opinion
http://www.alaraby.co-uk/opinion
http://www.alaraby.co.uk-opinionjq3uy11t-dpuf/
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متحصـــــــــــل ، 2016 الجمیـــــــــــع.محار�ـــــــــــة الفســـــــــــاد فــــــــــي تـــــــــــونس مســـــــــــؤولیة  ،�شــــــــــیدة فـــــــــــردوس )29
 .http://www.noonpos.org/content/14319،13-04-2017 ،16:27علیه:
. ل تنمیـــــة طموحـــــة فـــــي خدمـــــة التونســـــیینبرنامجنـــــا مـــــن أجـــــ االجتماعیـــــة،اللجنـــــة االقتصـــــاد�ة و  )30

 .program menidaaa.com24-03-2017 ،15:14متحصل علیه:  2016تونس:[د.د.ن]،
-http://www.sasapost.com/migratoin-of-young-tunisiains/،28 متحصـــل علیـــه:

03-2017 ،10:05. 

المتعلقــة �الجمعیــات  اإلحصــائیات الجمعیــات،التوثیــق حــول والتكــو�ن والدراســات و  اإلعــالممر�ــز  )31
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