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 أنصار تنظیم تطور مراحل"

  "تونس في الشریعة

   أبوز�د �اجر

اط �ش �ش�د منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا تطورات متالحقة فيما يتعلق ب�نامي

ا��ماعات اإلر�ابية، بيد أن ذلك �ع�� عن ظا�رة عاملية لم �سلم م��ا مختلف دول املنطقة �عد اندالع 

ثورات الر�يع العر�ي، ولقد مثل تنظيم "أنصار الشر�عة" أبرز ا��ماعات اإلر�ابية الوليدة ال�� تصاعد 

ليمن)، حيث �ع�� ا��ماعة عن جيل ا -مصر  -�شاط�ا �� تو�س وعدد أخر من دول الر�يع العر�ي (لي�يا 

جديد من تيارات السلفية ا���ادية ذات االرتباط األصيل ب�نظيم القاعدة، إ�� أن بدأ تنظيم "داعش" �� 

النفاذ إ�� الداخل التو����، حيث تب�� ال��مات اإلر�ابية ال�� اس��دفت �ل من متحف "باردو" بالعاصمة 

 �� و�و ما) ٢٠١٥سيا�� (يونيو ) ومنتجع سوسة ال٢٠١٥التو�سية (مارس 
ً
ال�شاط اإلر�ا�ي  اعت�� تحوال

تصاعد و نجاح إيديولوجية تنظيم "أنصار الشر�عة"  املقومات ال�� حكمتوأثار عالمات استف�ام حول 

وتراجع�ا مما حفز تنظيم "داعش" نحو النفاذ إ�� تو�س، و�� �ذا الصدد أصدرت ، ثم انزوا��ا �شاط�ا

، ١٣جز سياسات �عنوان "السلفية التو�سية: صعود وتراجع أنصار الشر�عة"، مو ١٢)FRIDEمؤسسة (

  وال�� �ستعرض فيما ي�� ما جاء ��ا.

  أوالً: مقومات صعود "أنصار الشریعة":

�� معرض استعراض�ا املقومات ال�� سمحت بنمو تنظيم "أنصار الشر�عة" الذي تأسس �عد 

الثورة التو�سية، أشارت الورقة إ�� أن السيطرة األمنية الصارمة وقمع ا��ر�ات و�شاط ا��ر�ات 

 ١٤( اإلسالمية �� ع�د النظام التو���� السابق "بن ع��"، �ان أ�م األسباب ال�� دفعت إ�� اندالع ثورة

)، وقد استفاد تنظيم "أنصار الشر�عة" التو�سية الذي ال �ع��ف بالدولة التو�سية وقواني��ا، ٢٠١١يناير 

                                                           

  باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط. باحثة  
١٢ FRIDE  مؤسـسة بحثية اسبانية معنية بالقضايا الدولية ذات األولو�ة األور�ية، وقد اعدت الورقة املذ�ورة بالتعاون ��

  ووزارة ا��ارجية ال��و�جية.)، HIVOSمع مؤسسة "�يفوس" ال�ولندية (
13 Christine Petré, Tunisian Salafism: the rise and fall of Ansar al-Sharia, a 
European Think Tank for Global Action (FRIDE), POLICY BRIEF, NO. 209, 
OCTOBER 2015, available at: 
 http://fride.org/download/PB209_Tunisian_Salafism.pdf  



 ٢٠١٥ دیسمبر –) یولیو ٦٩–٦٨( انالعدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- ١٤٨ - 
 

 
ً
 من تردي األوضاع األمنية ال�� ش�د��ا تو�س �عد اندالع الثورة،  أوال

ً
ب الفراغ الذي تركتھ النخثانيا

ة � الذي �عا�ي من مشا�ل اجتماعيالسياسية ومن ثم طرح التنظيم نفسھ كبديل أمام الشباب التو���

واقتصادية، ولذا �سب�ت حالة السيولة وعدم قدرة الدولة التو�سية ع�� املوازنة ب�ن النطاق املسموح 

 �� البالد ، �� السماح ل��ماعات اإلر�ابية "السلفية ا���ادية" 
ً
ل��ر�ات ومتطلبات فرض األمن مجددا

  التطرف ب�ن قطاعات من الشباب."أنصار الشر�عة" بالنمو بحر�ة وترسيخ كـ

  ثانیاً: مراحل تطور أنصار الشریعة:

ن أحد اإلر�اب� -�عود تأس�س تنظيم "أنصار الشر�عة" التو�سية إ�� "أبو عياض التو����" 

 لتنظيم القاعدة األم 
ً
متع ومن ثم ت -ا��ضرم�ن ممن عرفوا بالعائدين من أفغا�ستان و��ت�� فكر�ا

ظيم القاعدة �� املغرب العر�ي، حيث ي�ت�� السلفية ا���ادية، ومصنف كجماعة التنظيم �عالقات مع تن

). و�عت�� الب�ية ٢٠٠٣/ ١٠/١٢إر�ابية محظورة وفق قانون م�افحة اإلر�اب التو���� الصادر �� تار�خ (

نظيم، تال�ي�لية ألنصار الشر�عة سر�ة، ومن النادر أن ُيتاح لدى الرأي العام معلومات وافية حول قيادة ال

لكن بات من املعروف أن "أبو عياض" أحد مؤس��� الروابط ب�ن تنظيم القاعدة وا��ماعة التو�سية 

�� قضايا تتعلق  ٢٠٠٣، وحكم القضاء التو���� ع�� "أبو عياض" بال��ن �� عام ٢٠٠٠املقاتلة �� عام 

  باإلر�اب.

�ة �� أ��ا �عود إ�� ف�و�� معرض تفس�� أصول �شأة تنظيم "أنصار الشر�عة" أشارت الورقة إ

من وضع مخططاتھ  ٢٠٠٦العقو�ة ال�� قضا�ا "أبو عياض" �� ال��ون التو�سية حيث تمكن ح�� عام 

لتأس�س التنظيم من خالل بناءه شبكة العالقات األساسية لھ، وال�� ا�سعت �عدما تم العفو عن "أبو 

اتجھ �عض�م لالنضمام إ��  ، حيث٢٠١١عياض" ضمن مجموعات أخرى من ال��ناء �عد ثورة تو�س 

حركة ال��ضة (اإلخوانية)، ب�نما اتجھ البقية من الرافض�ن للنظام السيا��� ا��ديد الذي حكم �عد 

ِشرت ع�� أحد موقع التواصل االجتما��  ١٥الثورة، وانحازوا إ�� "أبو عياض"، و�� 
ُ
مايو من نفس العام، �

� فرع التو���� للتنظيم، حيث توجد فروع أخرى ل�ا �صفحة �عنوان "أنصار الشر�عة �� تو�س" لتمثل ال

  �ل من لي�يا ومصر واليمن.

)، وقد ٢٠١١مايو  ٢١وقد عقد التنظيم مؤتمره األول �عد أيام قليلة من اإلعالن عن قيامھ (

��ص، وخاللھ تم اإلعالن عن �دف "أنصار الشر�عة" �� الس�� إ��  ٥٠٠٠حضره حشد كب�� قارب الـ 
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 بمع�� إزاحة النظام السيا��� الرا�ن، مستل� -سالمية تطبق الشر�عة اإلسالمية �� تو�س إقامة خالفة إ
ً
ما

فكر واس��اتيجية تنظيم القاعدة العال��، رغم ادعاءه االستقالل عن تنظيم القاعدة، بيد أن الورقة 

ت قاعدة مازالنو�ت إ�� أن شبكة عالقة "انصار الشر�عة" التو�سية مع غ���ا من ا��ماعات املوالية لل

غامضة، وقد وجد التنظيم �� مناخ ا��ر�ات املدنية والسياسية �عد ثورة "الياسم�ن" فرصة سانحة �ي 

ينمو و�ن�� �� توسيع شبكة التواصل االجتما�� الذ�ي مع املنتم�ن إليھ من جانب وا��تمعات امل�مشة 

  عدد من العوامل، أبرز�ا ما ي��:من جانب أخر، و�التا�� ُ�عزى نجاح تنظيم "أنصار الشر�عة" إ�� 

 آلية ال�شاط االجتما�� واإل�سا�ي: -١

اتجھ تنظيم "أنصار الشرعية" إ�� تنظيم مجموعة من األ�شطة االجتماعية ال�� ��زت 

ا���ومات التو�سية املتعاقبة عن الوفاء ��ا للمواطن�ن السيما �� املناطق امل�مشة �العمل ع�� توف�� 

والدوائية، من خالل آلية العمل االجتما�� واإل�سا�ي مما مكن التنظيم من بناء قاعدة السلع الغذائية 

شعبية تخصم من رصيد الدولة �� املناطق ال�� �عا�ي من ارتفاع معدالت الفقر وانخفاض مستو�ات 

لقر�بة ا التعليم، وع�� األخص املناطق ا��نو�ية وضوا�� املدن الك��ى مثل "دوار ��شر" �� والية "منو�ة"

 ع�� أ��ا أحد املناطق الرئ�سية 
ً
 عالوة

ً
 واقتصاديا

ً
من العاصمة، واملعروف أ��ا منطقة محرومة اجتماعيا

  لتجنيد اإلر�ابي�ن.

 آلية ال�شاط الدعوي: -٢

احتلت أ�شطة تنظيم "أنصار الشرعية" �عض األماكن العامة واملقا�� واألسواق التجار�ة 

 
ً
استغالل ساحات املدارس لتنفيذ جلسات الدعوة الدي�ية داخل ا��يام، و�و ما ساعد  إ��إضافة

التنظيم �� �غي�� القناعات لدى الشباب ا��بط، وحشد قطاع عر�ض من املتعاطف�ن مع أف�ار السلفية 

 ا���ادية.

 آلية ال�شاط اإلعالمي: -٣

�ا إ�� فوذه داخل املساجد ال�� حولاتيح للتنظيم �س�يالت للتواجد اإلعالمي مما ساعد �� ز�ادة ن

ساحة لتجنيد الشباب املقبل ع�� التدين، ولقد ن�� "أبو عياض" �عد االفراج عنھ بف��ة وج��ة �� ترت�ب 

) م��د أصبح ٤٠٠ز�ارات إ�� املساجد �� جميع أنحاء تو�س من أجل الدعوة. وذكرت الورقة أن حوا�� (

والفت للنظر، ولم يكن "أبو عياض" صاحب الدور الوحيد  خاضع لسيطرة "أنصار الشر�عة" �ش�ل سر�ع
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املؤثر �� توسيع �شاط التنظيم، حيث أضفى الشيخ "ادر�س ا��طاب" شرعية ألنصار الشر�عة ع�� 

ألف)  ٧٠أنھ ن�� �� جذب حوا�� ( ٢٠١٤الصعيدين الداخ�� وا��ار��، واد�� التنظيم بحلول عام 

  مليون �سمة. ١١يبلغ �عداد س�انھ صفوفھ و�و عدد كب�� �� بلد  إ����ص 

 إ�� سور�ا 
ً
��ع "أبو عياض" وغ��ه من قيادات التنظيم أتباع�م للسفر إ�� ا��ارج، وخصوصا

من  فرع تو�س مثل أك�� عدد -�� س�يل محار�ة النظام السوري، وتر�� الورقة أن اتباع "انصار الشر�عة 

� ا��ارج لوقت الذي يقدر فيھ عدد املقاتل�ن التو�سي�ن �اإلر�ابي�ن (التو�سي�ن) املقاتل�ن �� سور�ا، �� ا

 بدول منطقة الشرق األوسط وشمال ٢٠١٤ح�� عام  ٣٠٠٠بحوا�� 
ً
 بأن تو�س دولة صغ��ة مقارنة

ً
، علما

من  ٢٠٠، وحوا�� ٢٥٠٠إفر�قيا، حيث يقدرعدد املقاتل�ن من ا���سية السعودية �� سور�ا بحوا�� 

أسباب نجاح "أنصار الشر�عة" �� حشد أعداد كب��ة من عت الورقة ا���سية ا��زائر�ة، وقد أرج

  :التو�سي�ن للقتال �� سور�ا إ�� األسباب التالية

 سيطرة تنظيم "أنصار الشر�عة" ع�� عدد كب�� من املساجد.  -أ

 ا����ة القتالية لقيادات تنظيم "أنصار الشر�عة" �� أفغا�ستان والعراق.  -ب

ي�يحھ من فرص تدر�ب التو�سي�ن داخل لي�يا من أجل تنفيذ األعمال الصراع الدائر �� لي�يا وما   -ج

 اإلر�ابية داخل لي�يا وتو�س.

 االجتماعية التو�سية �عد الثورة. -الب�ئة االقتصادية   -د

الب�ئة الثقافية التو�سية �عد الثورة، حيث سيطرت حالة االستقطاب الثنا�ي (الدين أم   -ه

ا��دل العام لتحديد ما�ية مستقبل ا��تمع التو����  العلمانية، األصولية أم ا��داثة) ع��

 املعاصر.

س�� "أبو عياض" �عد نجاح التنظيم �� تحقيق حشد �ائل للقتال �� سور�ا، �� ف��اير  ولقد

إ�� �غ�� لغة خطابھ من خالل حثھ التو�سي�ن املوالي�ن �عدم السفر إ�� بؤر الصراع �� ا��ارج  ٢٠١٣

���م ع�� البقاء داخل تو�س وتفعيل العمل ا����ي من أجل حشد مز�د (سور�ا وغ���ا) مقابل تحف

 لذلك التغي�� دعمن املوال�ن �� الداخل التو���� ومحار�ة النظام السيا��� التو����
ً
ا ، واستكماال

 -مارس من ذات العام التو�سي�ن ��ار�ة العلمانية داخل تو�س  ١٧تنظيم القاعدة �� املغرب العر�ي �� 

 من السفر للقتال �� ا��ارج، مع وضع است�ناء للـ "مقاتل�ن من  -حركة ال��ضة �� ا��كم رغم وجود 
ً
بدال
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 داخل 
ً
 من قبل العناصر األك�� �شددا

ً
ذوي امل�ارات ا��اصة"، إال أن أي من تلك الدعوات لم تلق تأييدا

  تنظيم "أنصار الشر�عة".

الشر�عة" من ج�ة وتزايد اعمال  أنصار"وجود عالقة طردية ب�ن تزايد شعبية  إ��أشارت الورقة 

العنف من ج�ة ثانية، إذ تزايدت االعتداءات ع�� ال��في�ن واملعلم�ن والفنان�ن و�شطاء ا��تمع املد�ي 

  الشر�عة"، وأوردت أنصار�� مختلف أنحاء تو�س من قبل عناصر وطالب سلفي�ن متأثر�ن بأف�ار "
ُ
مثاال

أحداث عنف �عدما قررت حظر ارتداء النقاب ألنھ ي��ب التعرف  ع�� ما �عرضت لھ جامعة (منو�ة) من

  ع�� �و�ة الطالب خالل أداء االمتحانات.

، نقطة تحول �� عمل "أنصار ٢٠١٢س�تم��  ١٤وقد مثلت أحداث السفارة األمر�كية �� 

حركة ر�عة" و الشر�عة" نحو ممارسة اإلر�اب الدموي، األمر الذي وجھ بز�ادة توتر العالقة ب�ن "انصار الش

ال��ضة (ا��اكمة) نحو التصعيد، حيث صدرت مذكرة اعتقال بحق "أبو عياض" حيث أفادت �عض 

 خالل أحداث السفارة األمر�كية، بيد أن مذكرة االعتقال لم تنفذ، 
ً
الروايات أن "أبو عياض" �ان موجودا

شر�عة" ع�� املشاركة �� وأضافت الورقة أن مواقع التواصل االجتما�� ��عت التا�ع�ن لـ" أنصار ال

 ع�� تأكيد القيادي "حسن بر�ك" مسئول مكتب الدعوة، أن أنصار ا��ماعة شار�وا �� 
ً
ال��وم، عالوة

  ال��وم، دونما أوامر مركز�ة (قيادة).

 �� الفو��� ��٢٠١٣ عام  جاء التغ�� ا��ذري �� خر�طة عمل "أنصار الشر�عة"
ً
، متمثال

عنف واغتياالت سياسية وأمنية، �ان أك�� خطورة اغتيال التنظيم  السياسية ال�� ظ�رت �عد عمليات

 �� األوساط الشعبية ٢٠١٣الناشط السيا��� ال�ساري "شكري بلعيد" �� ف��اير 
ً
، األمر الذي لقى غضبا

 ما �شأن ذلك التطور ا��ط��، فبعد ش�ر�ن ع�� 
ً
مما استد�� ا���ومة التو�سية إ�� ضرورة أن تتخذ قرارا

غتيال قامت ا���ومة بمنع تنظيم "انصار الشر�عة" من ترت�ب مؤتمره السنوي �� الق��وان، عملية اال 

عضوا بي��م "إر�ابي�ن"  ٤٠٫٠٠٠مايو من نفس العام، وجذب حوا��  ١٩والذي �ان مقرر عقده �� 

 جاءوا من ا��ارج وفقا للمتحدث باسم ا��ماعة "سيف الدين الرا�س"، ثم جاء اغتيا
ً
 لمعروف�ن دوليا

جنود �� ا���ش التو���� ��  ٨، واغتيال ٢٠١٣يوليو  ٢٥الناشط السيا��� املعارض "محمد ال��ا���" �� 

معقل كت�بة "عقبة بن  -وسط غرب تو�س  -) �� جبل الشعان�� ٢٠١٥يوليو  ٢٩كم�ن نصبھ إر�ابيون (

��كة مع �دودية املشنافع" املوالية لتنظيم القاعدة �� املغرب العر�ي وت�شط �� املنطقة ا��بلية ا�

 ب�نظيم "أنصار 
ً
ا��زائر، و�س��دف باألساس عناصر ا���ش واألج�زة األمنية التو�سية وترتبط عضو�ا
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الشر�عة" دون أن ي�ون بي��ما ارتباطات �ي�لية، وقد حملت السلطات التو�سية (ح�ومة ع�� العر�ض 

العنف والتعدي ع�� املراكز العسكر�ة املؤقتة) تنظيم "أنصار الشر�عة" مسئولية االغتياالت واعمال 

 �� 
ً
باعتبار "انصار الشر�عة"  ٢٠١٣اغسطس  ٢٧واألمنية، واصدرت ا���ومة بقيادة حزب "ال��ضة" قرارا

 ع�� مستقبل 
ً
 للت��أ من تنظيم "أنصار الشر�عة"، وخوفا

ً
مجموعة إر�ابية، و�ذا القرار جاء تكتيكيا

 ع�� تأكيد خ�
ً
 �اء أن االغتياالت ال�� تمت �� تو�س تورط ��ا عناصر موالية لتنظيماإلخوان �� تو�س، عالوة

"انصار الشر�عة" سواء لم تكن بأمر من قيادة التنظيم أو لم �علن األخ�� تب�يھ للعملية اإلر�ابية. وجدير 

 بالذكر أن "أنصار الشر�عة" أعلن عن تب�يھ �ل االعتداءات املس��ة ضد قوات األمن وا���ش �� املناطق

  ا��دودية ا��اذية ل��زائر، و�دد بمز�د من التصعيد.

أن ا��ملة ال�� شن��ا السلطات ع�� ال�شاط اإلر�ا�ي وما أسفرت عنھ من  �شارت الورقة إ�أو 

عمليات اعتقال واسعة �� صفوف "انصار الشر�عة"، اج��ت األخ�� ع�� العمل كتنظيم سري و�و ما �ان 

لھ أثر بالغ �� ت��يم قدرات التنظيم ع�� ممارسات ال�شاط الدعوي وا����ي، و�عتقد أن ذلك دفع 

عضاء التنظيم للسفر إ�� سور�ا أو لي�يا أو ترك التنظيم، و�ان "أبو عياض" ع�� رأس الفار�ن العديد من أ

 ع�� توارد شا�عات لم تث�ت ����ا بأنھ قتل  -أو وج�ة غ�� معلومة وفق ما أوردتھ الورقة  -إ�� لي�يا 
ً
عالوة

 لتنظيم "أنصار الشر�عة" مع اإل 
ً
ار" ر�ا�ي "مختار بلمخت�س�ب غارات جو�ة أمر�كية اس��دفت اجتماعا

، لكن أغلب التقديرات األمنية ٢٠١٥زعيم تنظيم " املرابط�ن" �� اجدابيا شرق لي�يا �� قبل منتصف يونيو 

واإلعالمية تفيد بأنھ متواجد �� لي�يا بالفعل و�شرف ع�� معسكرات تدر�ب التو�سي�ن �ناك، ولعل ذلك 

 لكنھ غ�� فعال بصورة دفع الباحث إ�� اإلشارة إ�� أن تنظيم "انصار 
ً
الشر�عة / فرع تو�س" مازال موجودا

 أن ا��ادثات ال�� أمكن رصد�ا ب�ن األعضاء السابق�ن وا��ال�ن للتنظيم ممن بقوا داخل 
ً
كب��ة، مضيفا

  تو�س تو�� بـأن الشعور بافتقاد القيادة أو الزعامة بات �و االتجاه املسيطر عل��م.

تراجع �شاط تنظيم "أنصار الشر�عة" �� تو�س �ش�ل م��وظ ولقد تزامن غياب "أبو عياض" و 

مع صعود تنظيم "داعش" وما ��بھ من ترو�ج غ�� مسبوق لداعش ع�� مواقع التواصل االجتما�� 

 ع�� استغالل داعش �� رأي الباحث الضعف املؤس��� الذي ��ق ب�نظيم "أنصار 
ً
ووسائل اإلعالم، عالوة

ن من الالفت أن الباحث لم يذكر ما �شر حول اتجاه تنظيم داعش إ�� الشر�عة" وما أفرزه من فراغ، لك

احتواء اعضاء "انصار الشر�عة"، حيث اجتمع مع �عض قياداتھ �� لي�يا إلقناع�م ب�شكيل تنظيم ار�ا�ي 

جديد تحت مس�� "دامس: تنظيم الدولة اإلسالمية �� املغرب اإلسالمي"، تندمج فيھ �ل التنظيمات 
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ا��زائر ولي�يا وتو�س، �غرض فرض نفوذ داعش ع�� منطقة شمال إفر�قيا والساحل، ع�� اإلر�ابية �� 

حساب تنظيم القاعدة �� املغرب العر�ي، وقد دعم ذلك االتجاه تأييد "أبو عياض" نجاحات "داعش" �� 

لي�ية لووقوف "أنصار الشر�عة" �شق��ا اللي�� والتو���� بجانب داعش �� �عض املناطق ا -سور�ا والعراق 

 ع�� إعالن مجموعة م�شقة من كت�بة "عقبة بن نافع" التو�سية مبا�ع��ا -ضد قوات فجر لي�يا
ً
، عالوة

 يؤكد فيھ تلك ٢٠١٤لداعش وا�شقاق�ا عن القاعدة �� س�تم�� 
ً
 رسيما

ً
، إال أن داعش لم يصدر بيانا

يم داعش، من خالل دمج�ا تنظاملبا�عة، و�� املقابل تمكنت القاعدة �� املغرب العر�ي من تحدي مسا�� 

.
ً
  "املرابط�ن" بزعامة ا��زائري "مختار بلمختار" �ي�ليا

  ثالثاً: مستقبل أنصار الشریعة:

دفعت التحديات اإلر�ابية ال�� تواجھ تو�س �� ظل تصاعد ال�شاط اإلر�ا�ي وتنافس التنظيمات 

السلطات التو�سية إ�� تب�� إجراءات اإلر�ابية ع�� النفوذ �� دول الشرق األوسط وشمال إفر�قيا، 

مل�افحة اإلر�اب ع�� املدى القص�� كفرض حالة الطوارئ لتوسيع صالحيات األج�زة األمنية وان�شار 

ا���ش �� املدن، وغلق عدد من الصفحات اإلليك��ونية ع�� موقع التواصل االجتما�� ا��تلفة ذات 

�� األعمال اإلر�ابية، بيد أن الباحث يرى أن التحديات  الصلة بالتنظيمات اإلر�ابية ال�� تجند الشباب

اإلر�ابية ستفرض ع�� السلطات التو�سية تب�� سياسات طو�لة األجل ت�ون كفيلة بمعا��ة القضايا 

االجتماعية واالقتصادية واألسباب ا��ذر�ة العتناق الشباب األف�ار املتطرفة، و�التا�� �ناك حاجة إ�� 

ءات قص��ة األجل املتعلقة بم�افحة اإلر�اب والسياسات طو�لة األجل ال�� تركز ع�� املوازنة ب�ن اإلجرا

الشباب، حيث نوه إ�� احتمال أن تخلق اإلجراءات األمنية نتائج عكسية تتمثل �� خلق إش�الية جديدة ما 

  ب�ن األمن وا��ر�ات الفردية �� التجر�ة التو�سية.

  اتخاذ أحد ا��يارات التالية: إ��"أنصار الشر�عة"  ولقد ر��ت الورقة أن يتجھ املوال�ن لـ

 ال�شاط االجتما�� السل�� و�و ما بات أك�� صعو�ة اآلن. إ��البقاء داخل تو�س واالتجاه   -أ

تنظيم القاعدة ببالد املغرب العر�ي وما يرتبط ��ا من تنظيمات إر�ابية داخل تو�س  إ��االنضمام   -ب

 ككت�بة "عقبة بن نافع".

، مع ترك�� القتال �� لي�يا، إال  إ��االنضمام   -ج
ُ
تنظيم داعش و�و أك�� التنظيمات اإلر�ابية تطرفا

 �عد ما إذا �ان داعش س�ن�� �� استقطاب �ؤالء أم ال.
ً
 أنھ ل�س وا��ا
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و�� ال��اية يؤكد الباحث ع�� أن استمرار حظر تنظيم "أنصار الشرعية" �� تو�س (ع�� قائمة 

مية بالغة، رغم أن التنظيم لن ي�ون بمقدوره العودة لتفعيل �شاطھ التنظيمات اإلر�ابية) يمثل أ�

 
ً
 ت�ليف قيادة جديدة للتنظيم، وثانيا

ً
اإلر�ا�ي �� تو�س إال إذا توفرت مقومات أساسية جديدة و�� أوال

 تحديد مركز �شاط جديد لعمل التنظيم 
ً
خلق �يئة جديدة يظ�ر ��ا التنظيم أمام الرأي العام، وأخ��ا

و�س، و�مكننا القول أنھ قد بدأ تنظيم "انصار الشر�عة" بالفعل �� طرح عودتھ من جديد للعمل داخل ت

السل�� وا����ي داخل تو�س من خالل ال��و�ج لعقيدتھ وت��ئة نفسھ من ارت�اب االعمال اإلر�ابية ال�� 

ظيم ق التنمارس�ا من قبل داخل تو�س، حيث �س��ا لعناصر أجن�ية من خارج تو�س تمكنت من اخ��ا

ر�� أن التنظيم سيأخذ مز�د من 
ُ
بالتعاون مع ج�ات داخلية لم يحدد�ا التنظيم إ�� اآلن، بيد أنھ من امل

 الوقت و�� إطار من السر�ة �� العمل حيال �شاطھ �� تو�س.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


