
C A S E S R S S  

1027 

 جريمة التونسي أم حي مسجد تدمير ‖‖توقفوا 

 و الثقافي تراثها و الداخلة تاريخ حق في نكراء

 اإلنساني

 

 المركز االطلسي الصحراوي للدراسات االستراتيجية و االبحاث حول     
الساحل و الصحراء    



 

 1 

 أم حي مسجد تدمير ‖‖توقفوا 

 حق في نكراء جريمة التونسي

 و الثقافي تراثها و الداخلة تاريخ

 اإلنساني

 

 



 

 2 

 

خٛخ انز٘ ٚشجغ ثُبءِ إنٗ يسجذ انسُخ انٕالغ ثذٙ أو انزَٕسٙ, انًؼهًخ انزبسٚ

فزشح االسزؼًبس اإلسجبَٙ, ٔ انز٘ ٚصهٙ فّٛ أكضش يٍ صهضٙ سبكُخ انذاخهخ ثذكى 

رٕاجذِ ٔسػ انًذُٚخ, ٔ صبَٙ يسجذ ربسٚخٙ شٛذرّ إسجبَٛب, ٚؤرٙ ػهّٛ انذٔس 

ثبنٓذو ٔ االجزضبس, ٔسػ رٕاغئ يٍٓٛ يٍ األػٛبٌ انًُزخجٍٛ, ٔ صًذ سْٛت يٍ 

أٔ ” انفطٕسٚخ“, ٔ جشًٚخ رذيٛش ٔ إصانخ ًؼٛبد انًجزًغ انًذَٙجانُخجخ انًذجُخ, ٔ 

"نفٛشرٙ" انذبيٛخ انؼسكشٚخ االسجبَٛخ انزٙ شٛذد ثبنًذُٚخ خالل انمشٌ انزبسغ 

 ػشش انًٛالد٘, ال رضال يبصهخ أيبو أػُُٛب.

فًسجذ انسُخ سبنف انزكش, ٚؼذ يؼهًخ دُٚٛخ يٍ ثمبٚب اإلسس اإلسجبَٙ, ثؼذ 

ًسًٗ انؼزٛك, ٔ ػًهٛخ رذيٛشِ انٕٛو ثذجخ إػبدح ثُبءِ يٍ انًسجذ االٔل ان

جذٚذ ٔ رٕسؼزّ, ٚذخم فٙ خبَخ سٛبسخ إجشايٛخ يًُٓجخ رٓذف إنٗ فصم 

يذُٚخ انذاخهخ ػٍ ربسٚخٓب, ٔ يذٕ ْٕٚزٓب, ٔ انزشطٛت ػهٗ سجالد يٛالدْب, 

ّ ٔاإلجٓبص ػهٗ يخزهف يمٕيبرٓب انزبسٚخٛخ ٔانزؤسٚخٛخ, فٙ أفك غًس كم يب رشكز

 إسجبَٛب يٍ إسس دعبس٘ ٔ صمبفٙ ٔ ػًشاَٙ.
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 يسجذ أو انزَٕسٙ يؼهًخ

ْزا ٔرجذس اإلشبسح إنٗ أٌ أغهت يب رشكزّ إسجبَٛب ثبنًذُٚخ, يٍ يؼبنى ػًشاَٛخ ٔ 

ثُبٚبد ٔدذائك, لذ رى إيب رغٛٛش يؼبنًٓب, أٔ ْذيٓب, أٔ فٙ ادسٍ االدٕال رشكٓب 

ل يؼهًخ "نجشٚسٙ" انٕالؼخ ثمشة فشٚسخ نإلًْبل ٔ انزآكم ٔ انعٛبع كًب ْٕ دب

يُبسح انذاخهخ "نمُذٚم" )انصٕسح(, ٔ رنك خالف نًذٌ شًبل انًًهكخ, انزٙ ٚزى ثٓب 

إَفبق يالٚٛش انذساْى يٍ خضُٚخ انذٔنخ, ثٓذف رشيٛى ٔ صٛبَخ انجُبٚبد انزبسٚخٛخ ٔ 

انًسبجذ األصشٚخ انؼزٛمخ, يب ثبد ٚطشح أنف ػاليخ إسزفٓبو دٕل ْزِ انسٛبسخ 
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نزًٛٛضٚخ انشػُبء, ٔ األسجبة انذمٛمٛخ انكبيُخ ٔساء إسزٓزبس انذٔنخ انًغشثٛخ ا

انًفجغ ثًؼبنى انًُطمخ انزبسٚخٛخ, انًؤسخخ نفزشح يب لجم ظى انًُطمخ إنٗ سٛبدح 

انًغشة, أو أٌ سهطبد انذٔنخ انًسؤٔنخ رشٚذ انذاخهخ يذُٚخ ثال ْٕٚخ أٔ ربسٚخ أٔ 

 انًغشة لجم صالصخ ػمٕد يعذ؟يآصش رشاصٛخ, ثئسزضُبء يب شٛذِ 

 يؼهًخ سجٍ نجشٚسٙ اإلسجبَٙ
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لٕال ٔادذا, ػًهٛخ رذيٛش "انفطٕسٚخ" ٔ ثؼذْب انًسجذ انؼزٛك ٔسػ انًذُٚخ ٔ 

انٕٛو يسجذ أْم انسُخ, ٚؼزجش سٛبسٛخ إجشايٛخ يشفٕظخ ٔ يذاَخ, كًب ٚؼذ فٙ 

هسبكُخ ػشف انمبٌَٕ انذٔنٙ إظشاسا جسًٛب ثبنذمٕق ٔ انًًزهكبد انضمبفٛخ ن

األصهٛخ, ٔ ػجش ٔلخ ٔ لزس ثًمذسارٓى انزشاصٛخ ٔ إسصٓى انزبسٚخٙ, ٚجت أٌ رشفغ 

ثشؤَّ ػشائط إدزجبجٛخ ٔ شكبٖٔ إنٗ األيى انًزذذح ٔ يُظًخ انَٕٛٛسكٕ, ٔ 

انًمشس األيًٙ انخبص ثبنذمٕق انضمبفٛخ, ألٌ اإلظشاس ثبنًًزهكبد انضمبفٛخ انزٙ 

شاس انضمبفٙ انز٘ رًهكّ اإلَسبَٛخ ًٚهكٓب شؼت يب, سٕف ًٚس دزًب ثبنز

جًؼبء, ٔ ْٕ يب سجك أٌ رطشلذ نّ ارفبلٛخ "الْب٘" نذًبٚخ انًًزهكبد انضمبفٛخ 

, فٙ رؼشٚفٓب نهًًزهكبد انضمبفٛخ انخبصخ 4591فٙ فزشاد انُضاع انًسهخ نؼبو 

"انًًزهكبد انًُمٕنخ أٔ انضبثزخ راد األًْٛخ انكجشٖ ثبنشؼٕة, ٔ انز٘ جبء فّٛ:

انشؼٕة انضمبفٙ كبنًجبَٙ انًؼًبسٚخ أٔ انفُٛخ يُٓب أٔ انزبسٚخٛخ، انذُٚٙ  نزشاس

يُٓب أٔ انذَٕٛ٘، ٔاأليبكٍ األصشٚخ، ٔيجًٕػبد انًجبَٙ انزٙ ركزست ثزجًؼٓب 

لًٛخ ربسٚخٛخ أٔ فُٛخ، ٔانزذف انفُٛخ ٔانًخطٕغبد ٔانكزت ٔاألشٛبء األخشٖ راد 

انمًٛخ انفُٛخ انزبسٚخٛخ ٔاألصشٚخ، ٔكزنك انًجًٕػبد انؼهًٛخ ٔيجًٕػبد انكزت 

 نسبثك ركشْب".انٓبيخ ٔانًذفٕظبد ٔيُسٕخبد انًًزهكبد ا
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إٌ انز٘ رجٓهّ أٔ رزجبْهّ انذٔنخ انًغشثٛخ ٔ أجٓضرٓب انسٛبدٚخ, أٌ انزشاس انضمبفٙ 

ٚشكم سكٛضح ْبيخ فٙ دٛبح انشؼٕة، نًب نّ يٍ دٔس ْبو فٙ سثػ دبظش ْزِ 

شؼٕة ثًبظٛٓب يٍ جٓخ، إظبفخ إنٗ أَّ ٚؼذ إسصب يشزشكب نألجٛبل انمبديخ يٍ ان

جٓخ أخشٖ, ٔثُبء ػهّٛ نى ٚغفم انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ فٙ جبَجّ انًٕظٕػٙ 

ْزِ األًْٛخ، إر لشس يجًٕػخ يٍ انمٕاػذ انؼبيخ نذًبٚخ انزشاس انضمبفٙ، ٔنؼم 

ش, ٔ ثشٔرٕكٕنٓب انزكًٛهٙ نؼبو سبنفخ انزك 4591أًْٓب ارفبلٛخ "الْب٘" نؼبو 

، ْٔزا فٙ دذ رارّ ٚؼزجش جٓذا يؼزجشا ٔرطٕسا كجٛشا نهمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَسبَٙ 4555

فٙ ْزا انًجبل, نكٍ نألسف انشذٚذ, ظشثذ ثّ ػشض انذبئػ سهطبد انذٔنخ 
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انًذثشح نشؤٌٔ انصذشاء, ٔ ثبد انسكٕد ػهّٛ جشًٚخ إظبفٛخ, ٔ أيشا ٚضٛش انغعت ٔ 

 ص.اإلشًئضا

 رى رذيٛشِ يؼهًخ انًسجذ انؼزٛك انز٘
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إن المركز األطلسي الصحراوي للدراسات اإلستراتيجية و األبحاث حول 

, ٔ ْٕ ٚزبثغ ثئَشغبل ثبنغ, رذشٍٛ يششٔع رذيٛش يسجذ الساحل و الصحراء

دٙ أو انزَٕسٙ انزشاصٙ ثًُبسجخ ركشٖ ػٛذ اإلسزمالل, ٚؼجش ػٍ لهمّ انجبنغ إصاء 

مشاس داخم أجٓضح انذٔنخ انًغشثٛخ ٔ يؤسسبرٓب انسٛبسٛخ انزُفٛزٚخ رًبد٘ صُبع ان

انًخزصخ, فٙ انؼجش ثًمذساد يذُٚخ انذاخهخ انزبسٚخٛخ ٔ يؼبنًٓب انزشاصٛخ, يب ٚؼزجش 

فٙ ػشف انمبٌَٕ انذٔنٙ جشًٚخ َكشاء فٙ دك ْٕٚخ انسبكُخ األصهٛخ ٔ يًزهكبرٓب 

ٛخ ٔ انُخت األكبدًٚٛخ انًسزُٛشح, ٔ ثجًٛغ انمٕٖ انٕغُٛخ انذ انضمبفٛخ, كًب ٚٓٛت

سجبل اإلػالو األدشاس, ٔ انجًؼٍٕٚٛ انًخهصٍٛ, ٔ كم سٛبسٙ ٔ يُزخت ال ٚضال 

ًٚهك فٙ ظًٛشِ يضمبل رسح يٍ انغٛشح, انٕلٕف صفب ٔادذا فٙ ٔجّ ْزِ 

انسٛبسخ انجغٛعخ, ٔ رؤكٛذ رًسكٓى انشاسخ ثذك سبكُخ انًُطمخ كًب ْٕ انذبل 

, فٙ انذفبظ ػهٗ إسصٓى انزبسٚخٙ ٔ انذعبس٘ ٔ اإلَسبَٙ, ٔ ثًذٌ شًبل انًًهكخ

إنضاو انذٔنخ انًغشثٛخ ثٕاججٓب فٙ رشيًّٛ, ٔ صٛبَزّ, ٔ دًبٚزّ يٍ انزذيٛش ٔ اإلَذصبس 

انًًُٓج, كًب أٌ انًشكض ٔ إَطاللب يٍ يسؤٔنٛبرّ االخاللٛخ ٔ االكبدًٚٛخ, سٛشاسم 

ٔظؼٓب فٙ صٕسح يب ثبرذ رزؼشض جًٛغ انجٓبد انًخزصخ ٔغُٛب ٔ دٔنٛب, يٍ أجم 

نّ انًًزهكبد انضمبفٛخ ٔ انزشاصٛخ ثبنًذُٚخ, يٍ رذيٛش ٔ إجزضبس رذذ ػُبٍٔٚ خشلبء 

 يشفٕظخ جًهخ ٔ رفصٛال يٍ غشف انسبكُخ األصهٛخ ٔ لٕاْب انذٛخ.
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 رذيٛشْب يؼهًخ انفطٕسٚخ أ "نفٛشرٙ" اإلسجبَٛخ انزٙ رى
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