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محاربة اإلرهاب دون المس بالحقوق :تح ٍدد جديد أماما
التونسيين
ضرب االرهاب مجددا قطاع السٌاحة التونسٌة على شواطئ مدٌنة سوسة
بعد اقل من ثالثة اشهر على عملٌة متحف باردو  .و قد جرت اول محاولة
إرهابٌة لضرب اهداف سٌاحٌة فً هذه المنطقة ،بعد الثورة ،فً
اكتوبر/تشرٌن األول  ،2013حٌن حاول شاب فً العشرٌنات من العمر
تفجٌر احد الفنادق ثم اضطر الى تفجٌر نفسه على الشاطئ حٌن تنبّمه له
رجال االمن.
لقد شعر التونسٌون ان االرهاب قد ضرب اهم القطاعات االقتصادٌة رغم
 .ولعل اختٌار التنظٌمات
أنه ٌشغل اقل نسبة من القطاعات االخرى
االرهابٌة السٌاحة كهدف ٌعود الى انها من القطاعات الحٌوٌة بالنسبة
للتونسٌٌن عامة والمشتغلٌن فً القطاع خاصة  .وقد شكل منذ سنوات
طوٌلة ا لقطاع الحٌوي االساسً الذي ٌقوم علٌه االقتصاد كمصدر هام
للعملة الصعبة على الرغم من هشاشته وسهولة تعرضه للمخاطر وتح ّمكم
عدة متغٌرات فٌه  .إضافة الى ان المواقع السٌاحٌة تبقى اهدافا سهلة المنال
رغم كل الترتٌبات االمنٌة.
ترتٌب األولوٌات
لقد اصبح من الضروري الٌوم اعادة النظر فً
االقتصادٌة .وهذا ٌُح ّمتم االلتفات الى القطاعات االخرى ،كالقطاع
الزراعً والصناعات الغذائٌة المرتبطة به  .كما النظر الى العمل كقٌمة فً
 .إن النمو االقتصادي
حد ذاتها ولٌس كطرٌقة لكسب العٌش فحسب
ة االجتماعٌة
والخروج من االزمة ال ٌُساعده اغراق الدولة بالمطلبً
وانتظار الحكومة لتوفٌر مواطن شغل  .فلقد دأبت الحكومات منذ 2011
على خلق مواطن شغل جدٌدة بحٌث اغرقت الوظٌفة العمومٌة وخلقت
ازمات جدٌدة على مستوى االدارة.
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من المهام الملحّم ة اآلن إذاً ،وضع االصالح االقتصادي على قائمة االولٌات
نظرا الى ارتباطه الو ثٌق بمسالة االرهاب  .فهناك مثالً الترابط بٌن
االقتصاد الموازي وشبكات التهرٌب من جهة ،والشبكات االرهابٌة من
"توبة" كبار المهربٌن
جهة اخرى  .لقد تعاونت الشبكتان سواء عبر
وانتمائه لجماعات دٌنٌة متشددة او عبر التعاون بٌنهما  .كما ان مسألة تنمٌة
الجهات الداخلٌة لخ لق فرص لالستثمار والتشغٌل اصبحت اكثر الحاحا
الٌوم.
وبعٌدا عن الجدل حول انتشار ظاهرة االرهاب وتبادل االتهامات حول
مصدره ودعمه ،هل المعادلة بٌن مقاومة االرهاب من جهة واحترام حقوق
االنسان والحرٌات الفردٌة والعامة المكفولة بالدستور من جهة أخرى هً
صعبة للغاٌة كما ٌؤكد عدد من السٌاسٌٌن والناشطٌن؟
لقد كانت هذه المعادلة من بٌن النقاط االساسٌة التً اثٌرت عند مناقشة
مشروع قانون اإلرهاب ،الذي ورثه مجلس نواب الشعب عن المجلس
الوطنً التأسٌسً ،من جهة ،والقوانٌن المتعلقة بالقطاع االمنً من جهة
اخرى .وكثٌرا ما انتقدت بعض المنظمات الحقوقٌة ،كجمعٌة "حرٌة
واالنصاف" ،هذا التوجّم ه معتبرة ان مقاومة االرهاب من شانها ان تكون
حجة تتخذها الحكومة الحالٌة بقٌادة نداء تونس المتحالفة مع حركة النهضة
فً عودة االستبداد.
وبانتظار اصدار القانون الذي تأخر ،أقرّم مجلس األمن القومً عدة
اجراءات لمجابهة الوضع الراهن  .وهً تنقسم الى اجراءات ذات طابع
امنً/عسكري ،واخرى ذات طابع قانونً /سٌاسً .فعلى المستوى االمنً،
تمت دعوة جٌش االحتٌاط لدعم التواجد االمنً فً المناطق الحساسة  .و قد
قررت الحكومة اٌضا "تكثٌف الحمالت و المداهمات لتتبع العناصر
المشبوهة والنا ئمة ( )...فً اطار احترام القانون " .ولعل اعالن حالة
الطوارئ بمقتضى القانون رقم  50لسنة ٌ 1978دفعنا للتساؤل عن مدى
التزام السلطة باحترام القانون فً تنفٌذها لهذه القرارات  .كٌف ٌمكن لقانون
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اتخذ فً ظروف خاصة (احداث جانفً /كانون الثانً  ،)1978وفً ظل
حكم استبدادي ،ان ٌطبق فً ظل نظام ٌحاول توطٌد مساره الدٌمقراطً .
وإن كان إلعالن حالة الطوارئ ما ٌبرره عملٌا كما ورد فً فصله األول
بسبب "حالة خطر داهم ناتج عن نٌل خطٌر من النظام العام ( ،")...فلقد
أعطى الصالحٌة لوزٌر الداخلٌة وللوالة فً فصله السابع "بالغلق المؤقت
لقاعات ا لعروض ومحالت بٌع المشروبات واماكن االجتماعات مهما كان
نوعها" .كما سمح لهم فً فصله الثامن "باتخاذ اجراءات لضمان مراقبة
الصحافة وكل انواع المنشورات وكذلك البث االذاعً والعروض
السٌنمائٌة والمسرحٌة" .وفً فصله الرابع ٌُخوّم ل "منع كل اضراب او صد
عن العمل ولو تقرر قبل االعالن عن حالة الطوارئ " .كلها عناصر تمسّم
بحقوق االنسان وبالحرٌات العامة.
ٌ
مبعث على القلق لدى فئة واسعة من الشعب ومنظمات المجتمع المدنً
إنه
حارس المكتسبات فً مجال الحرٌات  .وقد حاول رئٌس الجمهورٌة طمأنة
المخاوف فً خطابه الذي أعلن فٌه حالة الطوارئ حٌث ذكر صراحة انه
ال ٌمكن الرجوع عن حرٌة الصحافة وحرٌة التعبٌر  .لكنه طالب العاملٌن
فً قطاع االعالم مراعاة الظرفٌة الحساسة التً تمر به البالد  .كما تحدث
عن االضرابات واالعتصامات التً كبدت البالد خسائر اقتصادٌة كبٌرة.
اما فٌما ٌتعلق بالقرارات السٌاسٌة والقانون ٌة التً اعلنت عنها الحكومة
ابان عملٌة سوسة ،فهً تخص االحزاب و الجمعٌات الدٌنٌة التً ال تتقٌد
بالقانون .وٌبدو ان هذه االجراءات ستطال بدرجة اولى "حزب التحرٌر "
الذي رفع راٌات الخالفة فً مؤتمره األخٌر  .علما ان هذا الحزب ن ّمدد
بالعملٌة االرهابٌة معتبرا انها تدخل فً اطار "مؤامرة غربٌة " .اما عن
 .لذلك ،ارتأت
الجمعٌات ،فان عدد كبٌر منها متهم بتموٌل االرهاب
الحكومة ضرورة تنقٌح النص القانونً المتعلق بتنظٌم الجمعٌات وخاصة
فٌما ٌتعلق بتموٌلها.
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وقد تم إقرار غلق كل المساجد الخارجة عن سٌطرة وزارة الشؤون
الدٌنٌة ،مما أثار موجة من االنتقادات باسم "حرٌة اقامة الشعائر الدٌنٌة ".
فمحاربة االرهاب ال تكمن فقط على مستوى االماكن التً ٌتحصن بها
االرهابٌون ،بل اٌضا فً دور العبادة التً تبث خطاب تكفٌري وعنفً .
وفً كل مرة كانت الدولة تحاول بسط سٌطرتها على هذه المساجد وعزل
األئمة الخارجٌن عن القانون ،كانت تتعالى احتجاجات بعض االحزاب
االسالمٌة والجمعٌات الدٌنٌة.
إن االرهابً الذي نفذ العملٌة شابٌ متحدّمرٌ من احدى القرى الداخلٌة وهو
خرّم ٌج احد المعاهد فً القٌروان  .فالتفكٌر إذاً فً مشاكل الشباب ال ٌرتبط
فقط بمستوى التشغٌل  .صحٌح ان االرهاب ٌتصل بشكل مباشر ومعلن
بالمسألة الدٌنٌة لكن له اٌضا اصول اجتماعٌة وتعلٌمٌة وثقافٌة  .فالثقافة
تعانً من التهمٌش  .وتفتقر اغلب المناطق الى دور للثقافة الفاعلة  .وال ٌُعد
توفٌر هذه االماكن للشباب من باب الترف ألنهم بحاجة الى قنوات ٌفجرون
فٌها طاقاتهم االبداعٌة وٌتعلمو ن فٌها االنفتاح على الذات وعلى اآلخر  .إن
مقاومة االرهاب تتطلب حتما اصالح المؤسسات الدٌنٌة وترشٌد الخطاب
الدٌنً .لكن ٌجب اٌضا اصالح التعلٌم حتى ٌخلق شبابا فاعال ذو حس
نقدي .كما ٌتطلب اٌضا دعم النشاط الثقافً فً كل ربوع البالد.
المعالجة األمنٌة اآلنٌة ٌجب ا ن تتم فً اطار القانون  .فال ٌجب اتخاذ
مقاومة االرهاب كحجة للمسّم بالحرٌات العامة وانتهاك حقوق االنسان  .فً
المقابل ،ال ٌجب ان تكون هذه الحقوق و الحرٌات وسٌلة للدفاع عن
االرهاب واالرهابٌٌن.
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