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 مقدمة 

م اإلسككككككككككك مي  لس  مواجهة في أن  الوحش اإلرهابي  في  ما من شككككككككككك    محافل الدم  التي يقيمها باسكككككككككككس ايقد 

ة واحدة  بعد أن صكككار يحرل جل  ئراال العالس  برقعة   يكتف   أو جدال  وهو بذل   ةدون رحم منجغرافي 

ل إلى كابوم يقض  مضجع  من _أحياًنا_ ينفلت تل  الحدود ايرسومة له سلًفا من قبل مهندسيه. لقد تحو 

د  منالجميع 
 
ة عواصككككككف دون تمييز  ما ول على ضككككككرورة  كلهاوأمنية وإع مية اتفقت يديولوجية أو سككككككياسككككككي 

ت رهينككة قراماق جككد  منقوصككككككككككككككة   بطريقككةتفكيكك  هككاهرتككه تلكك  
 
ائفهمهككا  إأ أه  ككا هلكك جككانكك  من  صكككككككككككككوصككككككككككككككً

اق تسفيرهس وتدريب س  إضافة إلى سياساق توفير رهابيين اإل ايعلوماق واألرقام أو رصد طرق تجنيد  وعملي 

 .األسلحة لهس

مصككككككككككككنع إلنتا   أه ابتونس من دولة هاداة إلى دولة توصككككككككككككف  تحولتفي هذا السككككككككككككياق من محفل الدم  

ل اليككوم عل  ا   ما جعل وتفريخهس اإلرهابيين
 
فبصككورة سككهام الدارسككين والباحوين واإلع ميين تسككل

 
  ةمكو

ة وجدق ترجمإ ا في إصكككككككدار ق سكككككككيولة  تابي   ((أر يولوجًيا))ة  إأ أن  أغلب ا لس تفصككككككك    ت  عد وهو ما حق 

عنوان ب التونسكككككككككككفي أحمد نظيفع مي اإل   إلى أن صكككككككككككدر م ئًرا  تا  هاوتشكككككككككككريحهذه الظاهرة تفكي  عن 

طت اليكككككككوم على مسكككككككار  جادة محاولة لي ون (  يعايالبنادق سكككككككااحةو تونسكككككككيون في شكككككككب اق الجهاد )
 
سكككككككل

ل إلى بيكككككككككككككاعة   في تونس قبل الوورة وبعدها  وطرق تخصككككككككككككك بهرها  اإل  ر  حسككككككككككككك و ليتحو  د  صككككككككككككك 
ُ
إلى دول  ت

لها القديس في دول مول البا سككككككككككككتان ومنطقة 
 
د  تمو مجاورة بغاية التدري  أو الفت  بشككككككككككككعو  أئر   إّ ُوج 

ا ئراال أسككككككككككواقها الحديوة فقد وجد   واليمن مسككككككككككرحها ةوسككككككككككوريق في ليبيا البلقان والجزاار والعراق  أم 

ة.  وفيام اشتغال محافلها الدموي 

 

 نهعنوان الكتاب: مسلك إلى مت

( محسكككوم بين القارا والكتا ))ألن  العنوان هو و  ي )فيزيقي  ل لقام ماد  ا بنا  النظر   سكككي ون حري  1((أو 

أ إلى عنوان  تا   ف إلى األسكككككككككام ايدئل  بوصكككككككككفه(  بنادق سكككككككككااحة)أو 
 
ة بنادق وصكككككككككفها اي ل متونه  إّ ثم 

ما مسكككككككككااحة  وفي ّل  إشكككككككككارة إلى عدم اسكككككككككتقرارها في م ان واحد  تتحر   في ئراال ومجاأق مختلفة  الب

أمكنة ئوض معار  في   دفبمن هذا اينطلق  تبدو على سكككككككككككككفر دااس يجعلها شكككككككككككككب  ة بقوافل ايوق  ف ي 

ة  وهذا ما تفصككككككككك  به الشكككككككككذرة الوانية من  منتعبرها   ةعد ة  واطرق أ شكككككككككرعي  دون جوازاق سكككككككككفر رسكككككككككمي 

ا محر  ها  ةجنسي  عنوان الكتا   إّ هي بنادق تحملها  ة  أم   (. الجهاد العايي  )فشب اق األسام  تونسي 

ن إليه  إّ 
 
ة مكر اصكككككككككككككط يي  نتفط ة أسكككككككككككككمام عدبلها تنظيماق مختلفة   -تل  -شكككككككككككككب اق الجهاد ن  إثم 

ة التي  اسكككككككككككُتنبتتاريخًيا  كالقاعدة وغيرها  وبعيكككككككككككها حدي   قديسحملإ ا  بعيكككككككككككها  بعد اأنفجاراق الووري 
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ًقا أن  م  ة مختلفة  وهو ما سكككيجعلنا ندر  مسكككب  رصكككد الظاهرة ين هذا الكتا  بقدر ما شكككهد  ا بلدان عراي 

ما  أو القديمة  رهاصككككككككا  ا إا إلى مواطن نظر أييككككككككً يفي شكككككككك لها ا ني  رهابية اإل   ما  -الوحش الدموي   أنسككككككككي 

ما   -نعلس
 
د نفسكككككككككه باسكككككككككتمرار  إّ هو ينمو من جديد كل  علىيحيلنا ما متنظيماته القديمة  حد أ   كفيجد 

ة اليد  النوعي  التي تجد ترجمإ ا   اتنظيًم  ومولد داعش  في وأد القاعدة  -على سبيل ايوال أ الحصر -نظري 

ه بش ل مغاير  اجديًد 
 
ل ويحل  محل  أ ثر ضراوة.ينفي األو 

ا على الصكككككككككككككعيكد اي   ي   إأ أن   يجعكل ة  مكافصكككككككككككككول عكد فين هكذا الكتكا  تحر   م ي
ً
 ك
 
هكاهره يبكدو مفك

يفصكك  في ه اية ايطاف عن رصككد الدور التونسككفي  في  انسككيًج   نفسككه اينبعفي  والفكري  يصكك   البحثي   جهاتمن

اينتسكككككبين إليه وأدوارهس اة،تلفة  سكككككوام كانوا من القتلة عن كشكككككف الرها  وتفريخه  و مجال صكككككناعة اإل 

ا منهجية بقرامة فصوله  مأ
ً
ة مراجعة هذا الكتا  تملي علينا شروط ايهندسين لسياساته  لذل  فإن  عملي 

 تباًعا.

 

 مسار التحّوالت: أن يصبح املرء جهادًيا 

ثه عن األسككككككبا  التي تجعل ( أحمد نظيف)يشككككككير  ة نسككككككان اإلفي معرض تحد  ه ثم 
 
ا إرهابًيا إلى أن شكككككك،صككككككً

ًضا  تسهسة عوامل عد ًدا عود  ا  تل،يصهافي ّل   مقو  في الجوان  اأقتصادية واأجتماعية وحدها  ومفن 

اراق  ة اإل إلى غيا  التي    ونافًيا أن ت ون عاادة إلى _ ما يذه  إلى ّل  رهل من ايسككككككلمين_ايعتدلة سكككككك مي 

ما وحدهالقمع السكيا كفي  
 
ة تنفي أسكباًبا أئر  أعمق اأسكبابً  يراها  وإن   م  ا تل  فحسك  بسكيطة وموضكوعي 

ة نتيجة البرمجة التي يتعر ض لها في العاالة واةجتمع  عندالرغبة الجامحة  الشككككككبا  في تغيير وضككككككع ما بالقو 

ي ع ماإل ووسككككككككككككككااككل  ة تل    هإلى تغيير جككذري  وشككككككككككككككامككل  وهو مككا يجعلككحككاجككاتككه   ونتيجككة غيككا  تنظيمككاق ثوريكك 

الين  ة  أرهابيين واإل طريدة سككهلة في يد الدج  اق اأسككتقطا  عبر الشككب اق العنكبوتي  ما من ئ ل عملي  سككي 

لت وسيلة ناجعة في يد 
 
دته أيًي رهابييناإل التي مو

 
لقد كان ))بالقولو  هديل مصطفىا الد تورة   وهو ما أ 

والوصكككككككككككككول للشكككككككككككككبكا  والسكككككككككككككيطرة عل  س رهكابيكة اإل لعمليكا  س رهكابيين اإل دور  بير في تنفيكذ ن رنكت اإل لظهور 

 .2((وتجنيدهس

 الوال / الووري)أن  يذه  الباح  إلى مسككككككككاملة 
 
بالقول إن الفراغ الذي تر ه هو سككككككككب   (غيا  ال،ل

  إّ له ما الصكككككككككككككوا في لجوم من أصكككككككككككككبحوا إرهابيين إلى التياراق الدينية ايتشكككككككككككككددة  فهذا أمر له من  مهس

ل الوورة إلى فعككل تراجيككدي  محض في غيككا  قيككادة ثوريككة تنظس األشككككككككككككك ككال اأحتجككاجيككة  وتسكككككككككككككقل في  تتحو 

ي ريى القمع السككككككككككيا ككككككككككفي واأسككككككككككتقطا  الديوي  ولكن أن نقلل من العوامل األولى فهذا أمر 
 
العدمية بين ف 

                                                           

  (2015 للكتا  الهيئة ايصرية العامة   )مصرو 1ط العنكبوتية اإلرها  عبر الشبكة  مصطفى هديل  2

  .19ص 



 
 5 

ا باليكككرورة  إّ أ ننكر أن  الجان  اأقتصكككادي واأجت تطل ي
ً
للقمع ماعي له دور  بير وجد  مهس    ما نقاشككك

العنف لن ينتج  إنمن جهة تقول رها  اإل السككككككيا ككككككفي  مسكككككك ولية  بيرة في ّل   فقد ّه  دريدا إلى تفكي  

ا مياًدا
ً
ف تصبح هذه الظاهرة عاادة في جوان  م  ا إلى سلو  دفاعي   يرفض القمع  القال وب ذا   3إأ تطر 

ه سككككككلو  وجودي  أئير في 
 
السككككككيا ككككككفي  من جهة   ما يرفض سككككككياسككككككاق الغزو ال ولونيالي  من جهة ثانية  وألن

ة  حصيلتهغيا  آلياق نفي هذا القمع  فهو لن يجد  دةأو اشتغاله إأ في حقول التنظيماق الديني    ايتشد 

ارودي غما ّه  إليه الفيلسكوف الفرنسكفي روجيه ّل  من  علىأدل  بوصكفها حصكان طروادة جديد. ول س 

جه ))بالقول   األصولية ولدق  في العالس الوال  وا ل  أش الها  من زعس الغر   منذ ال  ية  فرض نمّو
إن 

و يف كانت مبريالي  اإل ا إلى تسكليل اليكوم على مشكاراع التقسكيس . وهو ما سكيقودنا حتًم 4((اإلنمائي  والوقافي  

ة في نجاح ّل  من عدمه.  التجار  الجهادية آلية مهم 

 

 مقاصل الغربرهاب إالجسد املشرقّي: 

مبريككاليككة اإل كككانككت البنككدقيككة الجهككاديككة إحككد  الوسككككككككككككككااككل التي تعتمككدهككا ))ّهكك  أحمككد نظيف إلى القول 

ل ئطرً 
 
د مشككككككروعها في العالسلتقسككككككيس وتفكي  الدول ايعادية لسككككككياسككككككا  ا أو تل  التي تشكككككك    5((ا على تمد 

ة الراهنة  بعد أن  ده أوضككاعنا العراي 
 
عة بقصككد رهابية اإل جملة من التنظيماق  اسككُتنبتتوهو أمر ت   ايرو 

يجعلها تدئل ما مس طبيعة الصككككككرائ الداار في بلدان عراية مختلفة  التشككككككواش على الحرا  الووري  وطم

ة مرحلة سكككياسكككاق ايىكككفي إلى ال،لف  وت ر ها  بوسكككاطةيسكككتقبل في اعن بديل بح  لا إلىثورا  ا  تدفع دموي 

ما تمتد جذوره  ةسوريرهينة الوصاية الغراية. هذا األمر ل س بالجديد  ما نراه اليوم في 
 
وليبيا واليمن  وإن

ا  فحين دئل اأتحاد السكككوفياتي منطقة أفغانسكككتان أوائر السكككبعين اق من القرن يإلى تجار  قديمة أييكككً

ا اصكككراعً اياضكككفي  عمدق الوأياق ايتحدة إلى جعل ّل   ل بنادق  اداارً  محيكككً بين ملحدين وم منين  ما حو 

د أن حرو  اإل 
 
 مبريالياق تحصد كوارثه الشعو  األئر .الجهاديين إلى دمى تحر  ها ئيوط الوانية  وأ 

ف الكتا   
 
رهابية في أراضككيه  عبر إاسككتنباق وحو   ةو يفي  العراق   عن يتحدلموال آئر أورده م ل

ة   الطاافي  سكككياسكككاق ال زائ  ا بوصكككفهواسكككتومار منال الكراهية ايذهبي 
ً
رهابية إلبروز تنظيماق  م اًما منائ

ر ا ن في   إلى محافل الدم سكككككتنديليبيا  إّ  مول ةسكككككوريأفيكككككت إلى الحدي  عن تقسكككككيس البلد  وهو ما يتكر 

                                                           

اير ز العربي د.مو   )1ط  )م رجس( النبواتي ئلدون   اإلرهابفي زمن  الفلسفة بورادوي  جيوفانا3

  .76  ص (2013السياساق  لألبحال ودراسة 

دار )باراسو   )م رجس( ئليل أحمد ئليل  : أسبابها ومظاهرهااملعاصرة األصوليات غارودي روجيه  -4

  12  ص (2000 ألفين عام 

  .28ص  الدولية ايعهد التونسفي للع قاق   سائحة بنادق نظيف أحمد  -5
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ت ما ميسككككتكثر عل  ما ثورت  ما  بل ويدين كل  سككككلو  يدعو إلى التغيير   سككككبًبا بوصككككفها
 
يعوي أن ايعادلة هل

   وكأن  قدر هذه الدول أن تظل  تحت الوصاية الغراية.رهابي  اإل والقمع   رهينة القمع السيا في

 

 التيار الجهادي في تونس: شبٌق إلى الحرائق

القمع التي طكالتككه في  مرحلككةحيف  منرغس ال على تكاريخككه ايولع بكالقتككال  وهوللتيككار الجهككادي في تونس 

ي (  زين العابدين بن علي)عهد الج رال اة،لوئ 
 
ن من تسكككككديد ضكككككرااق جد  موجعة على الصكككككعيد اةحل

 
 تمك

منككاطق أئر  ئككار  ال را  التونسكككككككككككككفي   من بي  ككا  إلىغفيرة من ايقككاتلين  أعككداد  ّلكك  لس يمنعككه من تسكككككككككككككفير و 

في افت ا  السككككككككلطة سكككككككك ميين اإل   ثس  السككككككككودان بعد نجاح مرحلة ألول اينطقة البا سككككككككتانية وأفغانسككككككككتان 

بادة العرقية التي شكككهد  ا منطقة البوسكككنة شكككار  آئرون في حر  اإل و بزعامة حسكككن ال رابي وعمر البشكككير  

سككككككككبتمبر  /أيلول اق القرن اياضككككككككفي  لت ون وجهة البنادق الدموية بعد الحادي عشككككككككر من يتسككككككككعين في أواال

ة ب  بَّ ر فكرها    دفما ب مس 
 
 ه أم ايقاتلين.في إليه القاعدة بعد أن أث

القد كانت حر ة الجهاديين التونسيين مرتبطة 
ً
بدئان حرااق ايعار  التي ئاضإ ا األطياف  تاًما ارتباط

ينجعل ما   رهابيةواإل سكككككك مية اإل  ي من حي  تنفيذ  ؛مسككككككارا  ا تتخذ جناحين مهم 
 
ل على الصككككككعيد اةحل األو 

ق بوجود الجنسكككككككككككككياق التونسكككككككككككككية في ايناطق التي ال فيرهابية إضكككككككككككككرااق 
 
دائل التونسكككككككككككككفي  أما الواني فمتعل

ار فقكد ارتبل بكالوورة (  الشكككككككككككككوام البشكككككككككككككري  )محكافكل  مرحلكةشكككككككككككككهكدق  ا اينعطف الكذي شكككككككككككككهكده هكذا التيك  أمك 

اق اأغتيال ل  من ئ ل عملي   منجد والسيطرة على ايسا  واستقطا  الشبا   التونسية وما بعدها  ّو

ل  دون عوااق أمنية بح الجنود  ما ئو  ل إلى مارد ضككككككك،س  با هّو ما بعد صكككككككعود ّراعه األيمن إلى  ألتحو  سكككككككي 

ل انتخاباق شهد  ا تونس  فيالحكس  نه من التحر   بسهولة عق في أو 
 
 امصنعً  بوصفه  الوورة  وهو ما مك

 الفت .  قصدبرسالهس إلى دول مجاورة إرهابيين وتدريب س ثس لتفريخ اإل 

 

  ةسوريالجنوب التونس ي واملنعطف إلى 

ة عنوان األمل العربي   حت    لت الوورة التونسككككككككككككي 
 
مصككككككككككككر  مول ة ن  العدو  انتقلت إلى دول أئر  عدإمو

ت منقوصككككككككككة  فقد نشككككككككككأ الورم  حصككككككككككيلةال  إأ أن  ةوسككككككككككوريوليبيا 
 
رهابي  اإل الوورية لهذه الدول جميعها هل

  ولعل  نجاح ح ومة ال روي ا التونسكككككية في افت ا  املها بمحاولة نحو تقوييكككككها ليفسكككككد عل  ا مسكككككارها في 

ل اأنتخاباق سكب  من جملة األسكبا  في ّل   حت    ئ في ما سك مية اإل ن  حر ة ال  يكة إالسكلطة أو  لس تتور 

يجعل ما  إلى هنا    وتسككفيرهس عدد أ يحصككف  من ايقاتلينبعد باسككس مسككاندة الحرا  السككوري في تجنيد 

   سكككككك ميةعلى أسككككككام الصككككككحوة اإل  امفهومها للوورة قااًم 
ً
بيككككككرورة سككككككف  الدم   ف ان دعس الوورة  اومرتبط
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ً
ا كانوا مسكككك فايقاتلون   ةسككككافر  صككككورةب االسككككورية مغلوط همين فيه  هنا  طمسككككوا حقيقة الصككككرائ أ ثر مم 

 عن منعطف وانحراف  بيرين في مسارها. آنئذفأسفرق الوورة السورية 

ي ا أمام نشكككككككككككككاط التيار الجهادفتحت ح ومة ال روي ا  بزعامة حر ة ال  يكككككككككككككة  اةجال واسكككككككككككككعً ))لقد 

   ما 6((واقية ب ر التوتر شكككككرقا وغراا ةسكككككوريالدعوي والحركي السكككككري في مجال تجنيد الشكككككبا  للقتال في 

ف الكتا  -إه  ا 
 
وجدق في الجنو  التونسككككككككككككفي  األرض ال،صككككككككككككبة في اسككككككككككككتقطاب ا للفئاق  -وفق ما أدلى به م ل

ة عددإالشككككككككبابية حت   ه ثم 
 
روا أنفسككككككككهس الذين  7تطاوين ومدنين ورمادة وانقردان نمدمن أبنام  مهول  ن فج 

 ن  قول ب  من عككدم يخلقوهو اعتقككاد أ (  جهككاد شكككككككككككككرعي  )أن مككا يحككدل هنككا   يعتقككدون في منككاطق ال زائ  

ة في ون  وإنما تعود أسككبابه إلى عوامل عد اة  سككوسككيوثقافية واجتماعية وتاريخي    ونتيجة الإ م ش أسككاسككً

ة ايت نة))تعود في جان  م  ا إلى  وهيا  واليأم أييككككككككككككً حباط واإل والفقر  ة والعاالي    8((هيمنة الروابل القبلي 

ل في كون ه أم يع شككككككون من ايعبر الحدودي اةحاّي للدولة  من
 
دون أن نغفل الجان  اأقتصككككككادي  ايتمو

ة التجارة باألسلحة أو األتحاق بجب اق القتال.الليبية  ما  ل عملي   يسه 

 

 ت ءاحصاإو أرقام 

ف الكتككا  في 
 
م لنككا م ل أسكككككككككككككمككام القتلى واأنتحككاريين الككذين لقوا حتفهس دائككل بكك األئير قككاامككة الجزمقككد 

 مئة. قد يبدو هذا حوالى األراضكككفي السكككورية  وقد بلم عددهس 
ً
  ةسكككوري أمام هول ما يحدل في العدد ضككك ي 

ة في ّل   إأ أن   ط البنادق التونسككككككي    حصككككككيلةالوتور 
ُ
مت لناالتي ق متيككككككمنة أسككككككمام القتلى وتواريخ مو  س  د 

 بيرة من حيككك   صكككككككككككككككدقيكككة علىوأصكككككككككككككولهس ال رابيكككة من حيككك  ايكككدن التونسكككككككككككككيكككة التي ترعرعوا ف  كككا  تحيكككل 

ة  هذه   ما  أو ايعلوماق ايعتمدة في هذا الكتا    ما تدفعنا إلى التسككككاال والبح  والتحقيق في قيككككي  سككككي 

 من ايقاتلين أ أثر لهس وألئبارهس. ثمة عدد أن

 

 خاتمة

والفلسكككككفي   شككككك لايأن  هذا الكتا  أ يمكن وصكككككفه بايرجع النظري  نتيجة غيا  الحس   من رغسال على

ارها  اإل نه من حي  معالجة قيكككككككية في مت ه يظل  وثيقة نظري 
 
ة   إأ أن ا  مهم  بتسكككككككليطه اليكككككككوم   ونادرةجد 

قة بسيرورة الظاهرة 
 
على الصعيد التونسفي  ودورها في محاور رهابية اإل على جملة من األرقام والتواريخ ايتعل

                                                           

  .102ص   سائحة بنادق نظيف أحمد  -6

. أسمام -7   مدن من الجنو  التونسفي 

  .114ص   سائحة بنادق نظيف أحمد  -8
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ر غيرالصكككككككككككككرائ العايي  والسكككككككككككككوري    ما إنه 
 
قة بعدد قليل  يوف

 
من و   والقتلىرهابيين اإل من ايعلوماق ايتعل

ل لهذه ايرحلة من تاريخنا العص  . امنطلًق ايمكن اأستناد إل  ا   لبح  شامل ي ر 

ما رهابية اإل إلى أن  الظاهرة شارة اإل ار باييمنعو  في هذا 
 
لس تعد مرتبطة باألراضفي العراية فحس   وإن

د  يويي ما   جميعها بقائ العالستصككك   ( عوية)ا ن تشكككهد    فمولما مجتمعةنسكككانية اإلأن ئطرها باق ي د 

ع األراضككككككككفي اإلمبريالية في محور عربي بالتشككككككككواش على ثوراته  تدئل أييككككككككً  ا ن تلع  ة يجعل ما  ا مرب  عملي 

ا ا بح جماحها أمرً   عن   بمول   ول س من السكهل دحيكها إأ بدحض أسكباب ا ال ولونياليةصكعًبا جد 
 
الكف

ل ال،ارجي
 
طريق غزوها  وادحض األنظمة الر جعية بالشكككككككككككككعو  تقرر مصكككككككككككككيرها بمفردها أ جعل و   التدئ

ياق األفراد وتتمسككككك   بالسكككككلطة  واأسكككككتبدادية التي ل حر  اتكب 
ً
  تمسككككك 

ً
شككككك  هذا  اعنًف وقمعي   ما يجعل  امتوح 

 
ً
 ا يولد التطر ف واألصولياق.  ئصبً حق 
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