
عقــب مرحلــة مــن الرتاجــع، نتيجــة الرضبــات األمنيــة 
املتتاليــة، عــادت »كتيبــة عقبــة بــن نافــع« اإلرهابيــة إىل 
تصعيــد نشــاطها مــن جديــد داخــل تونــس، حيــث قامت 
ــتعرضت  ــمرب 2016، اس ــو، ىف 3 ديس ــع فيدي ــث مقط بب
فيــه بعــض العمليــات اإلرهابيــة التــي قامــت بتنفيذهــا 
خــال الفــرتة املاضيــة، وكان آخرهــا الهجــوم عــى دوريــة 
عســكرية يف جبــل ســامة بالقــرب مــن جبــل الشــعانبي 
ــة،  ــية- الجزائري ــدود التونس ــى الح ــن ع ــة القرصي بوالي
ــة ســبعة  ــود وإصاب ــة جن ــل ثاث ــذي أســفر عــن مقت وال

آخريــن يف 29 أغســطس 2016. 

التصعيــد  هــذا  عديــدة  اتجاهــات  فــرت  وقــد 
امللحــوظ لعمليــات تلــك املجموعــة اإلرهابيــة، يف إطــار 
ــم »القاعــدة  ــا إىل تنظي ــدة، ترتبــط بانتائه عوامــل عدي
ــتقطاب  ــى اس ــا ع ــامي« وبقدرته ــرب اإلس ــاد املغ يف ب
أعضــاء مــن دول مختلفــة باملنطقــة، فضــا عــن ســعيها 
التــي  الحــرب  تفرضهــا  التــي  الضغــوط  اســتثار  إىل 
تشــنها قــوى إقليميــة ودوليــة عديــدة ضــد التنظيــات 
اإلرهابيــة، ال ســيا تنظيــم »داعــش«، يف العــراق وســوريا 

ــا.  ــن أجــل توســيع نطــاق نفوذه ــا م وليبي

تنظيــم غير تقليدي:
تأسســت »كتيبــة عقبــة بــن نافــع« يف تونــس يف عــام 
2011، عقــب انــدالع الثــورة التونســية، حيــث اســتغلت 

تصاعــد حــدة عــدم االســتقرار، عــى املســتويني الســيايس 
ــدود، يف  ــى الح ــة ع ــف الرقاب ــب ضع ــي، إىل جان واألمن
اســتقطاب عنــارص إرهابيــة جديــدة وإقامــة معســكرات 
تونــس  بــني  الحدوديــة  الجبــال  منطقــة  يف  تدريــب 
ــة والوعــرة.  ــس الصعب ــز بالتضاري ــي تتمي ــر، والت والجزائ

ورغــم محدوديــة أعــداد املقاتلــني ىف تلــك املجموعــة، 
مقارنــة بالتنظيــات »القاعديــة« األخــرى، حيــث يصــل 
عــدد مقاتليهــا إىل مــا يقــرب مــن مائــة مقاتــل، حســب 
بعــض التقديــرات، إال أنهــا متتلــك خــربات تنظيميــة 
األعــوام  خــال  مكنتهــا،  هينــة،  تبــدو  ال  وعســكرية 
األخــرة، مــن تنفيــذ عمليــات إرهابيــة نوعيــة عــى غــرار 
الهجــوم عــى متحــف بــاردو يف 18 مــارس 2015، والــذي 
ــا. أســفر عــن مقتــل 22 شــخًصا بينهــم 21 ســائًحا أجنبيً

توجهــات  تتبنــى  املجموعــة  تلــك  أن  عــن  فضــا 
ــة غــر  ــارص إرهابي ــا مــن اســتقطاب عن متشــددة مكنته
ــع  ــى رف ــاعدها ع ــكل س ــا، بش ــام إليه ــية لانص تونس
مســتوى قدراتهــا القتاليــة، إىل جانــب توســيع نطــاق 
ــول  ــل الحص ــن أج ــدود م ــرب الح ــب ع ــات التهري عملي

ــا. ــني معه ــب املتعاطف ــن جان ــم م ــى دع ع

تلــك  انهيــار  عــدم  أســباب  ذلــك  يفــر  ورمبــا 
املجموعــة رغــم الرضبــات التــي تعرضــت لهــا مــن 
نجحــت،  التــي  التونســية،  األمنيــة  األجهــزة  جانــب 
خاصــة يف عــام 2015، يف القضــاء عــى عــدد مــن قادتهــا 
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ــذي  ــد الشــايب ال ــري خال وكوادرهــا، عــى غــرار الجزائ
ــارس  ــل يف م ــذي قت ــر«، ال ــو صخ ــان أب ــب بـ«لق يلق
ــداد املتفجــرات  ــة يف إع ــك خــربة عملي 2015، وكان ميتل
التــي تســتخدم يف العمليــات اإلرهابيــة التــي كانــت 
ــراد الغرســي  ــب م ــة بتنفيذهــا، إىل جان ــوم املجموع تق

ــو 2015. ــل يف يولي ــرباء«، وقت ــو ال ــب بـ«أب ــذي لق ال

مخاطر متعددة:
باتــت العمليــات اإلرهابيــة التــي تقــوم العنــارص 
ــرض  ــا تف ــع« بتنفيذه ــن ناف ــة ب ــة عقب ــة لـ«كتيب التابع
تلــك  أن  التونــي، خاصــة  لألمــن  تهديــدات جديــة 
ــق أهــداف  ــك إىل تحقي ــن خــال ذل ــة تســعى م الكتيب

عديــدة تتمثــل يف:

١- توســيع نطــاق نفــوذ تنظيــم »القاعــدة«: حــرص 
ــذي  ــامي«، ال ــرب اإلس ــاد املغ ــدة يف ب ــم »القاع تنظي
أعلــن يف يونيــو 2014 أن اإلرهابيــني الذيــن يقاتلــون 
قــوات الجيــش والرشطــة يف جبــل الشــعانبي مــن أتباعه، 
ــن  ــة ب ــة عقب ــم مســاعدات مســتمرة لـ«كتيب عــى تقدي
نافــع« مــن أجــل دعــم قدرتهــا عــى اســتيعاب الرضبــات 
ــا الرئيســيني،  ــا وكوادره ــي اســتهدفت قادته ــة الت األمني
ــداف  ــض األه ــد بع ــة ض ــات نوعي ــذ هج ــى تنفي وع

ــة، خاصــة يف القطــاع الســياحي. ــة يف الدول الحيوي

الدعــم  هــذا  فــإن  عديــدة،  التجاهــات  ووفقــا 
املســتمر مــن جانــب تنظيــم »القاعــدة« لتلــك الكتيبــة، 
ــوس  ــا ميكــن تســميته بـ«ق ــن م ــود إىل ســعيه لتكوي يع
قاعــدي« يبــدأ مــن تونــس وجنــوب الجزائــر، وميــر 
بشــال مــايل والنيجــر وينتهــي يف شــال نيجريــا، وذلــك 
ــي  ــة الت ــف مــع بعــض املجموعــات اإلرهابي عــرب التحال
تنشــط يف تلــك املناطــق، عــى غــرار حركــة »أنصــار 
الديــن« و«جبهــة تحريــر ماســينا«، يف شــال مــايل، 
فضــا عــن مجموعــة عبــدا للــه شــيكاو القائــد الســابق 
لحركــة »بوكــو حــرام«، الــذي انشــق مؤخــرًا عــن الحركــة 

ــارس 2015. ــش« يف م ــم »داع ــت تنظي ــي بايع الت

ــة  ــة عقب ــز »كتيب ــة: ترك ــات الدول ــد مؤسس ٢- تهدي
بــن نافــع« يف عملياتهــا اإلرهابيــة عــى اســتهداف قــوات 
ــب  الجيــش والرشطــة التونســية بشــكل خــاص، إىل جان
الســياح األجانــب، وذلــك مــن أجــل تصعيــد حــدة عــدم 
االســتقرار، عــى املســتويني األمنــي واالقتصــادي، خاصــة 

ــاره  ــياحة، باعتب ــاع الس ــة لقط ــة الخاص ــل األهمي يف ظ
أحــد أهــم مصــادر الدخــل القومــي لتونــس، وهــو مــا 
ــوم  ــن الهج ــئوليتها ع ــان مس ــارعتها إىل إع ــر مس يف
ــن  ــم »داعــش« أعل ــاردو، رغــم أن تنظي عــى متحــف ب

ــه. ــه ينتمــون إلي أن منفذي

٣- بــؤرة جاذبــة: تشــر اتجاهــات عديــدة إىل أن هذه 
املجموعــة تســعى مــن خــال تلــك العمليــات إىل ضــم 
بعــض العنــارص التــي شــاركت يف املعــارك التــي خاضتهــا 
بعــض التنظيــات اإلرهابيــة يف كل مــن العــراق وســوريا، 
خاصــة تنظيــم »داعــش، والتــي تتجــه إىل العــودة مــن 
جديــد إىل تونــس، ال ســيا بعــد الخســائر الكبــرة التــي 
ــي  ــات العســكرية الت ــم بســبب الرضب ــا التنظي ــى به من
يتعــرض لهــا مــن قبــل التحالــف الــدويل ضــد اإلرهــاب 

وبعــض األطــراف اإلقليميــة والدوليــة األخــرى.

بــني  العاقــة  بــه  تتســم  الــذي  التنافــس  ورغــم 
ــع  ــك مل مين ــش«، إال أن ذل ــدة« و«داع ــى »القاع تنظيم
ــتقطاب  ــة اس ــن محاول ــة« م ــة »القاعدي ــك املجموع تل
بعــض العنــارص التــي تنتمــي لألخــر، والتــي باتــت 
مقتنعــة خــال الفــرتة الحاليــة بعــدم قدرته عــى تحقيق 
توجهاتــه الفكريــة، يف ظــل ســعى كثــر مــن األطــراف إىل 
ــذ  ــا من ــي اجتاحه اســتعادة الســيطرة عــى املناطــق الت
ــي  ــل الت ــف مصــادر التموي ــام 2014 وتجفي منتصــف ع
ــة  ــل مواصل ــن أج ــة م ــة املاضي ــا يف املرحل ــد عليه اعتم

ــه.  ــدة إلي ــارص جدي ــم عن ــه وض عمليات

عقبات مختلفة:
لكــن الافــت يف هــذا الســياق، هو أنه رغــم الرضبات 
ــك  ــية لتل ــن التونس ــزة األم ــا أجه ــي وجهته ــة الت املتتالي
ــك مل  ــة، إال أن ذل ــة، يف الفــرتة املاضي املجموعــة اإلرهابي
يــؤد إىل القضــاء عليهــا أو إضعــاف قدرتهــا عــى تنفيــذ 
ــدة،  ــارات عدي ــك العتب ــدة، وذل ــة جدي ــات إرهابي عملي
يتمثــل أهمهــا، يف حــرص تلــك املجموعــة عــى التحصــن 
يف منطقــة جبــل الشــعانبي، بشــكل يفــرض عقبــات 
ــعيها إىل  ــة يف س ــش والرشط ــوات الجي ــام ق ــدة أم عدي
تعقــب عنارصهــا. فضــا عــن أنهــا نجحــت يف اســتغال 
ــع  ــدود م ــة الح ــن مبراقب ــزة األم ــام أجه ــد اهت تصاع
ليبيــا، مــع تزايــد احتــاالت اتجــاه بعــض العنــارص 
التــي تنتمــي إىل تنظيــم »داعــش« لانتقــال إىل تونــس، 
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خاصــة بعــد خســارته معركــة رست مــن أجــل تصعيــد 
ــح  ــا يف فت ــب أن نجاحه ــرى. إىل جان ــرة أخ ــاطها م نش
ــة  ــات اإلرهابي ــارص والتنظي ــع العن ــوات تواصــل م قن
»القاعديــة« املوجــودة يف دول الجــوار، مكنهــا مــن 

ــا. ــل عملياته ــددة لتموي ــاظ عــى مصــادر متع الحف

وعــى ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن مواجهــة 
التهديــدات الناجمــة عــن اســتمرار »كتيبــة عقبــة 
بــن نافــع« ىف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة نوعيــة داخــل 
ــع  ــي م ــع مســتوى التنســيق األمن ــب رف ــس، تتطل تون
مبراقبــة ورصــد  معنيــة  باتــت  التــي  الجــوار،  دول 
عمليــات تلــك املجموعــة، خاصــة يف ظــل ارتباطهــا 
بالتنظيــات اإلرهابيــة التــي تنشــط يف شــال وغــرب 

ــام.  ــكل ع ــا بش أفريقي
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بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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