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in Fragile States (Case Study: ISIS in Tunisia)
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Fundamentalism is one of the most important security issues in today’s world, in a way, 
territoriality has drawn a large part of the world’s security literature. Over the past decade, 
the North African region became locality of internal crisis, regional ideological and rivalries, 
and intra-regional powers intervention and expansion of extremist ideas that has cost and 
effects on both internal, regional and international levels. In the meantime, the north of the 
African continent, and specially Tunisia country, has created opportunities for the growth 
and development of ISIL’s fundamentalist organization. The present study is a descriptive-
analytical research and its data and information gathering by the library method. Hypothesis 
of this study based on unified Field Theory of Stephen B. Jones and belive that Territoriality 
of Fundamentalist Organizations in Tunisaia affected by internal factors (social crisis) and 
external factors (intervention powers). The result of the study showed that the fragility of the 
government, the geographical structure, and geopolitical integration in Tunisia, along with the 
political and international limitations caused territoriality of fundamentalist organization and 
acted as an obstacle for emerging and developing of a new political entity in this country.
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  چکيده

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسایل امنیتی جهان امروز است، به 
های بنیادگرای تروریستی بخش ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروهگونه

کالنی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه 
های سیاسی و های داخلی، رقابتگذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران

ای کانون پیدایش و های فرامنطقهای و مداخله قدرتایدئولوژیکی منطقه
ها و آثار فراوانی ای که هزینهگونه شده، بهانه گرایهای افراطیگسترش اندیشه

المللی در پی داشته است. در این میان، ای و بیندر سطوح داخلی، منطقه
های مناسبی برای رشد و طور مشخص کشور تونس فرصتشمال قاره آفریقا و به

گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که 
وش رها و اطالعات مورد نیاز آن به تحلیلی دارد و داده - ماهیتی توصیفی

بر این فرضیه  جونزاحد وشده است در قالب نظریه میدان  ای گردآوریکتابخانه
های های اجتماعی) و خارجی (قدرتاستوار است که عوامل داخلی (بحران

داعش روریستی مانند تهای بنیادگرای ، زمینه قلمروگستری سازمانگر)مداخله
را در تونس فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، 

های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و ساختار جغرافیایی و پیوستگی
المللی حاکم بر تونس زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم بین

جهانی و ناکامی این  ای واما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه، کرده است
ضایی نوینی ف -گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی

  شد.
  قلمرو، بنیادگرایی، نظریه میدان متحد، دولت شکننده، تونس ها:کلیدواژه
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  مقدمه
طی چند سال اخیر، منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا 

(MENA) ی متعدد ژئوپلیتیک بوده است. در این هابحران، کانون
های بنیادگرای اسالمی میان، قلمرویابی و قلمروگستری سازمان

های طی این بازه زمانی کشورهای منطقه یادشده را با بحران
ری که گروه موسوم به طوامنیتی متعددی مواجه ساخته است، به
ها بوده ترین این سازمان"داعش" یا "دولت اسالمی" یکی از مهم

است. با برآمدن این گروه در عراق و سوریه فصل نوینی از تحرکات 
قلمروخواهانه در تاریخ تحوالت این منطقه گشوده شد. در این 

های منطقه کمابیش درگیر تراکم بحران میان، بیشتر حکومت
(هویت و کارآمدی) هستند و نارضایتی عمومی نسبت مشروعیت 

به کارکرد و کارآمدی حکومت در این کشورها زمینه پیدایش و 

ها فراهم کرده است. از این رو، گرایش شهروندان را به این سازمان
های یادشده های ظهور قلمرویابی و قلمروگستری سازمانزمینه

بن ها و فرار اآرامیپیش از این فراهم شده بود. پس از شروع ن
عنوان نقطه آغاز، گسترش موج تظاهرات مردمی در تونس به علی

به  حسنی مبارکساله در مصر و درنتیجه سقوط حکومت سی
ای مدرن رغم ظاهر جامعهپیروزی انقالبیون منجر شد. تونس علی

سازی، ملت -و نوگرا، از نظر تجانس اجتماعی و روند دولت
وضعیت مطلوبی ندارد. در این کشور، ساختار سیاسی اقتدارگرا در 

بودن قدرت، سکوالریسم، دیکتاتوری هایی چون شخصیکنار ویژگی
گیری های نارضایتی و شکلحزبی و فساد گسترده، زمینه

های متراکمی چون بحران مشارکت، هویت و مشروعیت را بحران
ها در کنار عوامل دیگری چون شکاف ایجاد کرده بود. این بحران

ویژه در میان طبقاتی، رشد جمعیت و بیکاری گسترده به
های مذکور دامن زد که التحصیالن دانشگاهی نیز بر بحرانفارغ

قرار داده بود.  بن علیملت تونس را در مقابل حکومت  عمًال قاطبه
ای بر به مثابه جرقه محمد بوعزیزیدر چنین شرایطی، خودسوزی 

مردم عمل نمود و منجر  گستردهی هایتینارضامطالبات عمیق و 
. تونس برخالف مصر و لیبی ]1[به انقالب و پیروزی انقالبیون شد

عف در دولت مرکزی شدند، که بعد از انقالب دچار خأل قدرت و ض
گیری دولت گرایان و سکوالرها و شکلبا ائتالف میان اسالم

ائتالفی، توانسته است در مقایسه با کشورهای دیگر از نظر 
تری داشته گیری دموکراسی، وضعیت مطلوبنیازهای شکلپیش

دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز باشد. اما در هر حال این کشور به
عنوان گذرگاه و بندری امن برای عبور و مرور بی بهمشترک با لی
 از تعدادی ها شناخته شده است. در این کشور،تروریست
 "طالئع و تونس" "جندالخالفه جمله از کوچک هایسازمان

 سازمان به را خود وفاداری گرفتند شکل تازگیبه که جندالخالفه"
با توجه به دالیل یادشده کشور  بنابراین. ]2[اندکرده اعالم داعش

مرکز پناهگاه و هم به  تونس یکی از مراکزی است که تاکنون هم
ها و صدور آنها به نقل از محافل خبری مرکز آموزش تروریست

کشورهای جنوب غرب آسیا (عراق و سوریه) و در حال و آینده به 
اروپا بوده است. فرسودگی حکومت، عدم گردش نخبگان، 

ن قدرت، سرکوب سیاسی، فساد گسترده و توسعه بودشخصی
نامتوازن در کنار بحران هویت، توزیع منابع، کارآمدی و ظهور 
امکانات جدید مانند تمدن دیجیتالی و بیکاری جوانان و شکاف 

عنوان اولین کشور عربی فراهم بین نسلی، زمینه را در تونس به
ت دومینویی آن کرد که در نهایت به تغییر ساخت سیاسی و تاثیرا

 ی،الهیقب ساختاردر کنار تمامی موارد یادشده،  بر منطقه انجامید.
های های گروهفعالیت ،این کشورمناسبات اجتماعی حاکم بر 

بنیادگرا مانند القاعده مغرب اسالمی و فضای آنومی ناشی از عدم 
گیری یک ساخت سیاسی هژمونیک و تحوالت و تحرکات در شکل

گیری و شکلاین منطقه را به محیطی مطلوب برای  عراق و سوریه،
های بنیادگرای اسالمی فراهم ساخت. چنین رشد سازمان

هایی زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را در شمال فرصت
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. پژوهش حاضر بر این ]3[ویژه در کشور تونس فراهم کردآفریقا به
ای داخلی هتنیدگی عوامل و زمینهفرضیه استوار است که درهم

همچون موقعیت راهبردی و منابع انرژی، بحران مشروعیت، 
ساز حاشیه)، ضعف عوامل همبسته -های فضایی (محورعدالتیبی

ی، شرایط و افرامنطقه وای ملی و مداخله بازیگران منطقه
های اعراب گیری رژیم صهیونیستی و جنگمحظورات بعد از شکل

فیای ایدئولوژیک این منطقه، و اسرائیل به همراه پیوستگی جغرا
های بنیادگرایی های قلمرویابی و قلمروگستری سازمانزمینه

ی متحد در کشور تونس را فراهم هاگروههمچون داعش و دیگر 
  آورده است.

  

  هاابزار و روش
 -پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی

 ایکتابخانهبه روش  نیزورد نیاز مو اطالعات  هادادهتحلیلی است. 
در این چارچوب، نخست با استفاده ت. وری شده اسآگردو  فراهم

ارک و این پژوهش از مد ای (داخلی و خارجیاز مطالعات کتابخانه
اسناد مکتوب مانند کتب داخلی و خارجی، مجالت تخصصی و 

ی آور مقاالت) و نیز از اطالعات شبکه جهانی (اینترنت) برای جمع
 - سپس با استفاده از روش توصیفی اطالعات بهره جسته و

  ها شده است.تحلیلی، اقدام به تحلیل داده
  بنیادهای نظری و مفهومی پژوهش

  متحد میدان نظریه
 یا دولت جستار تاکنون سیاسی جغرافیای دانش طرح زمان از

 در که ایگونه به داشته قرار دانش این هایپژوهش کانون، کشور
 حوزه در مختلفی نظری و مطالعاتی رویکردهای زمان این خالل

 نظریه آنها میان از که شده مطرح دولت مصداقی و مفهومی
 برخوردار بیشتری گیرایی از) ١٩٥٤( بی جونز استفان متحد میدان
 فیزیک در تئوری یک عنوان، متحد میدان نظریه .]4[است بوده
 و سیاسی جغرافیای در واژه این واردکردن با جونز استفان که است
 ریچارد"ویتلسی"،  درونت"یعنی  حوزه این نظریه سه تلفیق

 این. کرد مطرح را خود جدید نظریه گاتمن" ژان" و هارتشورن"
 علوم با جغرافیایی علوم پیوند برای او کوشش بر ناظر نظریه
 قالب در کشور پیدایش نظریه این چارچوب در. بود سیاسی
 واحد به و آغاز سیاسی اندیشه فرآیند از مرتبط هایحوضچه
 پیوستگاه کشور پیدایش فرآیند. انجامدمی کشور فضایی -سیاسی
 میدان" عنوانبه آن از جونز که جغرافیا است و سیاسی علوم
 است استوار انگاره این بر نظریه این کانون .]4[کندمی یاد" متحد
 تواندمی سیاسی ناحیه یک در انسان گزینش و اندیشه که

 شکل در نظریه این. باشد داشته سیاسی -جغرافیایی پیامدهای
 که آبریز هایحوضچه رشته یک همانند مرتبط، واژگان از ایزنجیره
 به است، شده ارایه شوند،می متصل هم به رودخانه یک سطح در
 شود وارد) سیاسی اندیشه(اول  سطح در که چیزی هر که معنا این
 که است باور این بر جونز. شد خواهد روان نیز دیگر سطوح به

با این  .]5[دهندمی شکل را زنجیره این طیف سر دو کشور و اندیشه

حال، نظریه یادشده میدان (کشور) را در یک ساختار جغرافیایی 
بدون توجه به ساختار حاکم بر نظام ژئوپلیتیک جهانی تصور 

است که سبب کند. به عبارتی، متغیر مستقل اندیشه سیاسی می
شود و در ایجاد تصمیمی در ساکنان یک قلمرو جغرافیایی می

آفریند که فرجام نهایت جنبشی (حرکت) در داخل آن ساختار می
آن، ایجاد کشور (ناحیه سیاسی) است. از این رو، کارکرد ساختار 

شود و نسبت به عالیق و ژئوپلیتیک جهانی ناچیز پنداشته می
جهانی و نیروهای فراملی سکوت اختیار منافع نظام ژئوپلیتیک 

کند. این در حالی است که از صلح وستفالی به بعد، کارکرد می
عنوان یک عامل ژئوپلیتیک اثرگذار در چنین ساختارهایی به

بسیاری از موارد مقدم بر اندیشه سیاسی در ساختارهای 
مدل ( شده خود را نشان داده استگرفته یا تجزیهجغرافیایی شکل

  .]6[) ١؛ شکل ١فهومی م
  

  
  متحد میدان نظریه؛ ۱مفهومی  مدل) ١شکل 

  
  بنیادهای مفهومی

  قلمرو و قلمروگستری
ها از ای است که افراد و گروهواژه قلمرو ناظر بر فضای محدودشده

کنند. به فراخور عنوان محدوده اختصاصی استفاده و دفاع میآن به
وجود دارند که زمینه وسعت و توانش مادی، قلمروهای مختلفی 

های مختلف از همکاری تا جنگ ساکنان بروز طیفی از کنش
هستند. در حوزه رفتار انسان اجتماعی، قلمروبخشی از سطح زمین 
است که گروهی خاص یا موجودیتی سیاسی، مدعی مالکیت و 

دهنده اعمال قدرت حاکمیت آن است. بر این پایه، قلمروها نشان
ها سر بر ملت -ترین سطح در قالب کشورعالیبر فضا هستند که در 

شناسان واژه قلمرو را دانان همانند زیستاند. امروزه جغرافیآورده
ای که در آن حقوق برند، یعنی ناحیهبه مفهوم عام آن به کار می

شود. مالکیت اعمال و به طریقی محدود و مرزبندی می
ن قلمروهایی دانان از واژه مرز برای بیان حدود چنیجغرافی

در سطح کره زمین نواحی متفاوتی وجود دارند  .]7[کننداستفاده می
که موقعیت و کارکرد قلمرو این نواحی راهبرد پایش (کنترل) آن 

پایشی که عمدتًا زمینه کنش  .]8[کندمحدوده را گریزناپذیر می
ساکنان را در قالب همزیستی، هماوردی و کشمکش (از مقیاس 

ه دنبال داشته است. در جغرافیای سیاسی سه خرد تا کالن) ب
دهی به قلمرو، رابطه مفهوم سرزمین، مرز و حاکمیت برای شکل

نزدیکی دارند. بر این اساس، قلمرو، فضای متاثر از قدرت، سلطه و 
اما بخشی از تمایالت قلمروخواهانه انسان که  .]9[مالکیت است
و در اشکال جویی انسان است خواهی و سیطرهناظر بر فزون

جویی بر دیگر قلمروها نمود کشورگشایی، چپاول، استثمار، سلطه
یابد قلمروگستری نام دارد. از آنجا که قلمروخواهی کوشش و می
پس مستلزم  است، قلمروگستری و قلمرو ساخت برای ایزمینه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و احمد بخش یمجيد رسول ۴۴

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲وره د                                                                                                                                                                                  فضا یاسینامه آمايش سفصل

 و اندیافته تکامل زمان است که طی متعددی ابزارهای و هاروش
 با این حال، .دارند افزارینرم ماهیتی نهاآ از بسیاری امروزه

 پایش نیازمند الزاماً  قلمروخواهی برای سیاسی کنشگران و بازیگران
 اذهان کنترل و نفوذ بلکه نیستند سرزمین آوردندستبه و کامل
 آنها قلمروی به را سرزمین آن نیز سیاسی کنشگران و عمومی
دانشمندان معتقدند . به همین دلیل است که کندمی تبدیل
 ایوسیلهعنوان مختلف ابراز آن، باید به هایگونهو  گستریقلمرو

ادامه بقا، سلطه سیاسی و  همانندبرای نیل به یک هدف مشخص 
قلمروگستری گاه با رویکردی  .]10[شناخته شود ستیزیبیگانهیا 
پروایانه نسبت به حقوق اکولوژیک دیگر کشانه و بیبهره

 هابدین معنا که برخی دولت .شودهای انسانی همراه میموجودیت
خود را  یمحدوده قلمرو ،مختلف هایراهاز  اندبوده همواره درصدد

نخبگان حاکم به  که دهدمیزمانی رخ پدیده گسترش دهند. این 
 تواندنمی یافته موجودفضای اختصاص ین نتیجه برسند کها

 هایفعالیتو  )مردمساکنان ( کنونی و آینده نیازهای کنندهتامین
ماهیت  اً قلمروخواهی اساس وضعیتیاشد. در چنین بضروری آنها 

ابزارهایی برای  یابی بهو به تالش برای دست یابدمی طلبانهتوسعه
  .]11[دانجاممیالحاق فضای بیشتر 

	بنیادگرایی و تروریسم بنیادگرا
 نظیر رخدادهایی دلیلبه اخیر یهاسال در از آنجا که بنیادگرایی

 افزایش جنوب غرب آسیا، چون جهان از ییهابخش در گسترش
 از تعدادی اسالم سیاسی در اسراییل، -اعراب منازعه در آن نقش

 بنیادگرایان اخیر یهاییرسوا و سابق شوروی یهایجمهور 
 کرده تحمیل عمومی عرصه به را خود ایاالت متحده، در مسیحی
 بنیادگرایی" "پروژه ارایه با شیکاگو دانشگاه محققان، ]12[است
 و کرده بنیادگرایی تعریف به یفرهنگانیم و پلورال نگاهی
 در که هستند مذهبی یهاگروه بنیادگرایی، از مراد معتقدند
 تهدید را آنها گروهی هویت کنندیم تصور که بحرانی به واکنش

 "غیر"، برابر در خود از محافظت برای و شوندیم ظاهر ،کندیم
 خود دور محکمی اجتماعی و ایدئولوژیکی فرهنگی، مرزهای

 وضعیت از ناخرسندی بر بنیادگرایی اساس مبنا، این بر. نندیچیم
تروریستی  هایسازمان نقش شدنفعال با .]13[است استوار موجود
 بنیادگرایی عنوان جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا، در بنیادگرا
 از بسیاری یبردار بهره مورد هاگروه این رفتار تحلیل برای اسالمی

اما از سوی دیگر،  گرفت، قرار مداراناستیس و پژوهشگران
 حتی و حیاتی اهمیت آنها آرمان که باورند این بر بنیادگرایان
 یک از تنهانه که بینندمی کسانی عنوانبه را خود آنها دارد. جهانی
 زندگی شیوه یک و حیاتی اصل یک از همچنین بلکه متمایز نظریه
 رویکرد یک بر تماماً  که ایجامعه. کنندمی محافظت رستگاری و

 تمرکز خود هایجنبه تمامی در زندگی از خاص و واضح دینی
 از دسته آن برای رو این از و است بنیادگرا هایجنبش وعده کرده،
 در هویت یا بینندمی تمایز اندکی که در این مساله دین پیروان
 .]14[است تیپراهم و جذاب است، حیاتی کامالً  آنها پیشین دینی

های بنیادگرایی سابقه و تاریخ بسیار طوالنی تروریسم با انگیزه

های مذهبی های بسیاری براساس اعتقادات و برداشتدارد. گروه
شدند، اما در آمیز و تروریستی را مرتکب میخود، اقدامات خشونت

هایی مانند حقوق الهی شاهان شدن ایدهدوره مدرن، پس از کمرنگ
های ناسیونالیستی، تروریسم بیشتر بر پایه و ظهور اندیشه

های انقالبی شکل گرفت. با این آنارشیسم، نیهیلیسم و سیاست
های ی تروریستی با انگیزههاتیفعال، ۱۹۸۰حال از سال 

بنیادگرایانه مجددًا رشد پیدا کرد که کانون اصلی آن کشور 
برای "تروریست بنیادگرای مدرن" سه  بروس هافمنپاکستان بود. 

های عامالن باید از کتاب -۱گیرد: صفت مشخص را در نظر می
آمیز خود و همچنین ای توجیه یا توضیح اعمال خشونتمذهبی بر 

های مذهبی باید چهره -۲جذب و استخدام نیرو استفاده کنند. 
 - ۳های تروریستی داشته باشند. ها و سازماننقش رهبری گروه

عامالن باید از تصاویر آخرالزمانی برای تصدیق اعمال خود استفاده 
 تروریستی هایگروه مدنوجودآبه در متعددی . عوامل]15[کنند

 در تغییرات ایجاد عمده، عوامل از یکی. دارند نقش بنیادگرا،
 قبیل از مختلفی هایحوزه. است هاییگروه چنین اطراف محیط

 تحت را آنها شناختیروان و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
 هایگروه گسترش و پیدایش بر مروری. دهدمی قرار تاثیر

 هایتکنیک و هاتاکتیک که دهدمی نشان بنیادگرا تروریستی
 محلی، گسترده تغییرات به واکنشی آنها، توسط شدهاستفاده
 اکثر تقریباً . است بوده اخیر دهه چند طول در جهانی و ایمنطقه
 به ۱۹۶۰ دهه هایمیانه از و گذشته دهه چند طول در هاگروه این
 دو توانمی شد ارایه که مطالبی به توجه با .]16[اندآمده وجود

 اول: کرد ذکر بنیادگرا تروریستی هایسازمان برای کلی خصوصیت
 و گرفته شکل سیاسی، تهدیدات به پاسخ در آنها دکترین اینکه
 هایمشروعیت اینکه دوم، گیرند.می خود به گونه،افراط حالتی
 اعضا جذب و تحریک دلیلبه هاگروه این توسط شدهارایه مذهبی

  است. مخالفان با مبارزه و
  دولت شکننده

 در بحران مستعد که است دولتی شکننده دولت مفهومی به لحاظ
 نسبت دولتی چنین به عبارتی. است خود چند زیرمجموعه یا یک
 المللییا بین داخلی هایبحران یا و خارجی داخلی هایشوک به

 شرایط متضمن نهادی شکننده ترتیبات در دولت است. پذیرآسیب
 ممکن سیاسی، نهادها شرایط در مثال، عنوانبه هستند. بحران
 دولت باثبات کنند. ایجاد قدرت انحصاری قبضه برای ائتالفی است
 تعریف چندین تعریف، این عالوه بر است. شرایط این مقابل نقطه

 بیان آن از مواردی است که شده ارایه زمینه این در از محققین
 توانندنمی که هستند هاییدولت شکننده هایشود. دولتمی

 تضمین را داخلی امنیت و نظم مانند صلح، مدنی شرایط حداقل
 عملکردهای نابودی براساس توانمی را شکننده کنند. دولت
 هستند، شدهشناخته دولت یک برای المللینظر بین از که حکومت
 هایدولت فهرست که کندمی پیشنهاد اولسون .]17[کرد تعریف
 داخلی مشکالت با که شود هاییشامل دولت تواندمی شکننده
 یا کندمی تهدید را پیوسته آنها انسجام که هستند روروبه جدی



 ۴۵ ): داعش در تونسیوردشکننده (مطالعه م یهادر دولت ادگرایبن یهاسازمان یقلمروگستر  نییتبــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شدنشکننده .]18[دارند سیاسی نظم برای مهمی داخلی هایچالش
و  جایگاه دولت رسمی نهادهای که است این معنای به دولت

 اعمال و ثروت و منابع تخصیص مرکز عنوانبه را خود مفیدبودن
 هاییدولت ضعیف یهادولت. بدهند دست از مشروع قدرت
 بر کنترلی نیستند، مردم برای امنیت تامین به قادر که هستند
 جامعه برای را آنها حکومت مردم همه، از ترمهم یا ندارند منابع
 حمایت رقبا برابر در آنها خواسته از و دانندنمی مناسب و مفید
 و مردم نظر جلب توان ایجامعه در سیاسی رقبای وقتی. کنندنمی

 یا و انتخابات طریق از را قدرت ارکان همه گرفتندستبه درنتیجه،
 ظهور و نمود جامعه در شکننده دولت ندارند، سازوکارها سایر
 برای مرکزیتی مردم و پاشندمی هم از دولتی نهادهای یابد،می
 قدرت و ثروت توزیع و تولید و خدمات ارایه وفاداری، ابراز
 بین رقابت و رفتهاز بین  مشروع زور اعمال مرجع. یابندنمی
 ابعاد برتر حق این کسب برای جامعه در مختلف یهاگروه
 وادارساختن برای زور و قدرت از گیریبهره. گیردمی تریوسیع
 در مسلح یهاگروه و شودمی تشدید تمکین به مقابل یهاطرف
 توانی چنان از آنها از یکی آنکه بدون یابند،می گسترش جامعه
در  را قدرت ارکان تمام و کند غلبه رقبا بر بتواند که باشد برخوردار
 مردم برابر در هادولت ذاتی وظایف انجام به و بگیرد اختیار
 ناهنجار وضعیت قربانی مردم که است شرایطی در چنین. بپردازد
 خود وظایف انجام در دولت ناکارآمدی و جامعه در سیاسی

 افراد امنیت یافته،سازمان و آمیزخشونت هایکشمکش. شوندمی
 کمک جامعه در ناداری و فقر تولید به و اندازدمی خطر به را
 .]19[کندمی

توان به چارچوب و بر پایه بنیادهای مفهومی و نظری پژوهش می
در تشریح این مدل اینگونه  ).۲دست یافت (شکل  ۲مدل مفهومی 

شود بیان کرد که تاریخ جوامع گوناگون از جمله کشورهای می
کند که در اثر ناکارآمدی و عدم ویژه تونس ثابت میشمال آفریقا به
تدریج ها در پاسخگویی به نیازها و مطالبات بهتوانایی دولت

لتی عداهایی در ابعاد هویتی، توزیع منابع، بیتواند بحرانمی
ساز ملی ظهور و بروز یابد و شدن عوامل همبستهفضایی و تضعیف

ها و بحران مشروعیت سیستم منجر طی زمان به انباشت بحران
شود و وضعیتی را پیش آورد که دولت از سوی عوامل داخلی و 

ای پذیر شود و در حالت شکنندگی قرار گیرد، به گونهخارجی آسیب
های ارتجاعی است که ترکیب هار اندیشهها، بکه این دوره از بحران

های توامان آن با مشکالت روزمره مانند تورم، بیکاری، نابرابری
اعتمادی به نخبگان سیاسی به اجتماعی، بحران هویت و بی

های رادیکال ها و جنبشتسهیل در ظهور و یا پذیرش اندیشه
سازی جدید ها یا هویتبیانجامد و پس از آن این جنبش

یابی، جایگزینی، قلمرویابی و هویتی) در صدد مشروعیت(دگر 
  ).۳؛ شکل ۳قلمروگستری برآیند (مدل مفهومی 

  

  
 های بنیادگرادولت شکننده و قلمروگستری سازمانرابطه میان ) ۲شکل 

  

 
  استفان جونزشده میدان متحد روزرسانیمدل به ؛۳مدل مفهومی ) ۳شکل 

  

  هایافته
 - ۱های این پژوهش در شش بخش آورده شده است: یافته
مستندات موقعیت راهبردی و  -۲شناسی کشور تونس، محیط

مستندات بحران مشروعیت در تونس و  -۳منابع عظیم نفتی، 
شده براساس نتایج تحقیقات های ارایهسنجش میزان آن با شاخص

لتی عدامستندات بی -۴سالیانه واحد اطالعات اکونومیست، 

  فضایی براساس آمارهای بانک جهانی درباره اندازه، رشد فساد، 
  

المللی، توسعه انسانی، نرخ فقر و بیکاری این کشور شفافیت بین
مستندات ضعف عوامل  -۵های فضایی آن، به همراه بازتاب

 ۲۰۱۹ساز ملی به روایت موسسه بنیاد صلح در سال همبسته
کننده را براساس عنوان دولت شوضعیت دولت تونس به

 - ۶کند. های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تشریح میشاخص

 تصمیم حرکت میدان اندیشه
 کشور

 ئوپلتیکژنظام 

 عدم همراهی

 همراهی

 شکست

 پیدایش دولت

 جهانی

 ایمنطقه
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سازی قلمروگستری گر در زمینههای مداخلهمستندات قدرت
  سازمان بنیادگرای داعش در تونس

  شناسیمحیط
  تونس

ترین کشور قاره آفریقا است که در حاشیه دریای تونس شمالی
لجزایر و لیبی مرز مشترک و با کشورهای ااست مدیترانه واقع شده 

درجه عرض شمالی واقع ۳۷درجه طول و ۳۰این کشور در  .دارد
کیلومتر مربع بوده و دارای ۱۶۳،۶۱۰مساحت این کشور  شده است.

کیلومتر مرز مشترک با ۴۵۹کیلومتر مرز مشترک با الجزایر و ۹۶۵
یعنی از شمال و شرق با دریای مدیترانه، از غرب با  .]20[لیبی است

این کشور  .الجزایر و از جنوب شرقی با لیبی همسایه است
های اطلس و از جنوب به مناطق همچنین از شمال به کوه

همچنین طول سواحل آن در دریای شود. صحرایی محدود می
   ).۴(شکل  کیلومتر است۱۱۴۸مدیترانه، 

  

 
  موقعیت جغرافیایی کشور تونس در شمال آفریقا )۴شکل 

  
متر ۱۵۴۴بلندترین نقطه سرزمین تونس، کوه الشعانبی با ارتفاع 

. جمعیت ]21[هستند ربه و زمبره، قرقنهآن  های مهمجزیرهو  است
معادل  ۲۰۱۸این کشور براساس سرشماری اول ژوئیه سال 

 ۲۴آنها زیر  %۴۰از این تعداد سن  .]22[نفر بوده است۰۰۰/۵۷۰/۱۱
د. نسال سن دار  ۵۴تا  ۲۵نیز بین  %۵۰و قریب به است سال 

شود که تونس دارای جمعیتی جوان بدین ترتیب مالحظه می
. ]23[است %۱است. نرخ رشد جمعیت در تونس کمتر از 

دهد که این مردم از شناسی (ژنتیکی) نشان میهای ریختبررسی
 های گوناگونای از تیرهدیدگاه نژادی همگن نیستند و آمیزه

پر فراز و نشیب این کشور از آسیا و اروپا که در طول تاریخ هستند 
های شمالی تونس اند. مردمان کرانهبه شمال آفریقا کوچ کرده

، )هاای از بربر (آمازیغمهاجرپذیربودن این سامان، آمیزهدلیل به
ها هستند. و عرب هااالنها، ها، رومیان، وندالها و کارتاژیفنیقی

ای درونی و جنوبی تونس هاین در حالی است که مردمان بخش

بیشتر تبار بربر (آمازیغی) دارند. در تونس اقلیتی بربرزبان نیز 
. بربرزبانان بیشتر در جنوب جزیره جربه و مناطق کنندزندگی می

زبان رسمی تونس، . ]23[مطماطه، الدویرات و شننی سکونت دارند
سخن ای از عربی ها با گویش ویژهعربی استاندارد است، اما تونسی

گویند که به گویش کاربردی در مالت نزدیک است. البته به می
های فرانسه، انگلیسی و تا حدی ایتالیایی نیز در امور ترتیب، زبان

گیرد. دین رسمی تونس، اسالم و اقتصادی مورد استفاده قرار می
 %۹۸ است. در این کشور )مالکی(سنی  ها عمدتاً مذهب تونسی

یهودی و بقیه معتقدین  %۱کمتر از  ،مسیحی %۱مسلمان، کمتر از 
  .]24[هستندبه ادیان دیگر 

های بازتاب تحوالت اخیر شمال آفریقا در قلمروگستری سازمان
  بنیادگرا در تونس

 ۲۰۱۰تحوالت اخیر منطقه شمال آفریقا که تقریبًا از اواخر سال 
یکی پس از دیگری تقریبًا دامان تمام  ۲۰۱۱شروع و با آغاز سال 

وامع عربی منطقه را درنوردید، مورد تفاسیر و تعابیر گوناگونی در ج
از  بن علیتبیین دالیل، روندها و پیامدها قرار گرفته است. فرار 

عنوان نقطه آغاز، گسترش موج تظاهرات مردمی در مصر تونس به
، درگیری شدید حسنی مبارکساله و درنتیجه سقوط حکومت سی

هایی از تحوالت عمیق بیانگر نمونه ذافیمعمر قانقالبیون لیبی با 
ای مدرن و طور کلی جامعهاخیر این منطقه بوده است. تونس به

سازی، ملت -نوگرا است که از نظر تجانس اجتماعی و روند دولت
وضعیت مطلوبی ندارد. در این کشور، ساختار سیاسی اقتدارگرا در 

، دیکتاتوری بودن قدرت، سکوالریسمهایی چون شخصیکنار ویژگی
گیری های نارضایتی و شکلحزبی و فساد گسترده، زمینه

های متراکمی چون بحران مشارکت، هویت و مشروعیت را بحران
ها در کنار عوامل دیگری چون شکاف ایجاد کرده بود. این بحران

ویژه در میان طبقاتی، رشد جمعیت و بیکاری گسترده به
های مذکور دامن زد که حرانالتحصیالن دانشگاهی نیز بر بفارغ

قرار داده بود.  بن علیعمًال قاطبه ملت تونس را در مقابل حکومت 
ای بر به مثابه جرقه محمد بوعزیزیدر چنین شرایطی، خودسوزی 

مردم عمل کرد و منجر به  گستردهی هایتینارضامطالبات عمیق و 
لیبی  . اما تونس برخالف مصر و]1[انقالب و پیروزی انقالبیون شد

که بعد از انقالب دچار خأل قدرت و ضعف در دولت مرکزی شدند. 
گرایان و سکوالرها و این کشور با ائتالفی که میان اسالم

رسد در مقایسه با کشورهای گیری دولت ائتالفی به نظر میشکل
گیری دموکراسی، وضعیت نیازهای شکلدیگر از نظر پیش

دلیل موقعیت ال این کشور بهتری داشته باشد. اما در هر حمطلوب
عنوان گذرگاهی امن برای عبور جغرافیایی و مرز مشترک با لیبی به

 از تعدادی ها شناخته شده است و در این کشورو مرور تروریست
 "طالئع و تونس" "جندالخالفه جمله از کوچک هایسازمان

 سازمان به را خود وفاداری گرفتند شکل تازگیبه که جندالخالفه"
ترین تشکیالت تحت بیعت داعش در مهماند. کرده اعالم داعش

ه است. این گروه که در استان قصرین فتونس، گروه جندالخال
با شاخه جندالخلیفه در الجزایر در ارتباط  کند مستقیماً فعالیت می
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است. جندالخلیفه درواقع حاصل یک انشقاق در گروه 
شی از نیروهای این گروه تصمیم به النافع بود که بخبنعقبه

ماندن در تشکیالت القاعده و برخی دیگر تصمیم به پیوستن به 
کشور تونس با توجه به دالیل یادشده  . بنابراینگیرندداعش می

یکی از مراکزی است که تاکنون هم مرکز پناهگاه و هم به نقل از 
رهای ها و صدور آنها به کشومحافل خبری مرکز آموزش تروریست

جنوب غرب آسیا (عراق و سوریه) و در حال و آینده به اروپا بوده 
ویژه ایاالت متحده ها بههایی غربیبر بنیاد چنین شناسه است.

گرایی در این کشور با برای مهار انقالب و مقابله به جریان اسالم
اند، شده حضور بنیادگرایان را تسهیل کردههای فراهمتوجه به زمینه

نشدن اهداف های عملیتوان یکی از بازتابای که میهبه گون
ها و بنیادگرایان تلقی کرد. با انقالب در تونس را حضور تروریست

این وجود، در حال حاضر در مناطقی از این کشور همچون تونس 
های دلیل اقلیم و منابع نفتی آن جوالنگاه حضور سازمانبه

الت اخیر شمال آفریقا و بنیادگرا شده است که بازتاب عینی تحو
طوری که در توان تلقی کرد، بهانقالب تونس را حضور داعش می

های زیادی را حال حاضر، یکی از مشکالت این کشور که هزینه
تنها بر تونس بلکه بر کشورهای این منطقه تحمیل کرده است، نه

های بنیادگرایی چون داعش قلمروپایی و قلمروگستری سازمان
  است.
  اسالمی (داعش) در تونس دولت

عراق و شام (داعش) پس از گسترش متصرفات خود  یدولت اسالم
 ی"دولت اسالم"پس نام آن  نیاعالم کرد که از ا ۲۰۱۴ژوئن  ۲۹در 

 یابوبکر بغدادو است داده  لیرا تشک یخالفت جهان کیاست و 
و  ینیسرزم یکرد تا قلمرو یمعرف فهیعنوان خلبه زیرهبر گروه را ن

  .خود را گسترش دهد یحکومت یهاتیفعال
طور کلی، درباره نقشه قلمروگستری داعش در شمال آفریقا به
گفت که این گروه در این منطقه ژئوپلیتیکی و  توانمی

ژئواستراتژیکی به سه شکل حضور دارد: نخست، کشورهایی مانند 
لیبی که داعش مناطقی از آنها را تحت سیطره و نفوذ خود قرار 
داده است، دوم، کشورهایی مانند مصر و الجزایر که داعش بدون 

، کشورهایی تصرف و کنترل مناطقی در آنها حضور دارد و سوم
مانند تونس و مراکش که داعش در آنها به عملیات تروریستی 

 ۱۱ از پس القاعده حمله طوری که اولین، به]25[اقدام کرده است
 در پیوست. وقوع به تونس در جبرا ه تفریحیر یجز در ۲۰۱۱ سپتامبر
 مقابل در را منفجره مواد کامیون حامل تونسی، یک حمله این
 توریست اروپایی ۱۴ مرگ به کرد که منفجر یهودیان سهیکن

رشد شدید مهاجرت جنگجویان سلفی از  ۲۰۱۳سال  از .]26[انجامید
. طبق بوده استخاک این کشور به لیبی، عراق و سوریه 

فرد با تابعیت تونسی به  ۱۵۰۰معتبر حدود  های نسبتاً تخمین
و به  ندهزار نفر به خاک سوریه و عراق منتقل شد۴لیبی و بیش از 

، النصره (هیات تحریرالشام فعلی) پیوستندهای داعش و جبهةگروه
اما با تضعیف و نابودی تدریجی خالفت داعش و بازگشت بسیاری 

بار های خارجی عضو این گروه به کشورهای مبدا، ایناز تروریست

ریزی فرماندهان تکفیری تونسی و حامیان خارجی آنها بر برنامه
. ]27[رای جهاد در سرزمین مادری قرار گرفتایجاد بستری جدید ب

 شودمی شکل بدین کشور این در بنیادگرایان حضور با ارتباط در
 عنوانبه لیبی با مشترک مرز داشتن دلیلبه که تونس کرد اذعان

. شودمی شناخته داعش نیروهای مرور و عبور برای امن گذرگاهی
 شناخته مکانی عنوانبه تونس در تطاوین شهر بین، این در
 بین و دارند آن در را تردد بیشترین داعش نیروهای که شودمی
 وجود بسیاری آمد و رفت لیبی در داعش هایپایگاه و شهر این
 و کنترل تحت تونس در خاصی منطقه داعش حال، این با. دارد

 جمله از کوچک هایسازمان از تعدادی اما ندارد، خود سیطره
 شکل تازگیبه که جندالخالفه" "طالئع و تونس" "جندالخالفه

  ).۵اند (شکل کرده اعالم داعش سازمان به را خود وفاداری گرفتند
  

  
  موقعیت داعش در تونس) ۵شکل 

  
  موقعیت راهبردی و منابع انرژی

از منظر موقعیت سرزمینی، تونس در ساحل جنوبی دریای 
مدیترانه واقع شده و از نظر تجاری و بازرگانی از اهمیت فراوانی 
برخوردار است که بیشترین اهمیت ژئوپلیتیک آن به موقعیت آن 

گردد. بنابراین با توجه به موقعیت در جنوب مدیترانه برمی
و در کنار دریای مدیترانه، این  آفریقااستراتژیکی تونس در شمال 

و آمد  هزارساله خویش در معرض رفت۳کشور در طول تاریخ 
ترین آن شامل های مختلف قرار گرفته که مهمها و فرهنگتمدن

ها، ، رومیک زن به نام علیسه)گذاری یها (با پایهقرطاجی
ها (پرتغال، ها) و اروپاییها و ترکها، خراسانیها (عربمسلمان

تحت میالدی  ۱۸۸۱تونس در سال  .]28[اسپانیا و فرانس) است
ها این حمایت فرانسه قرار گرفت که به گفته خود تونسی

ه رر را به این کشور و مردم عربی زدضبودن، باالترین الحمایهتحت
  ).۶است (شکل 
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  نقشه سیاسی کشور تونس) ۶شکل 

  

تونس تا حد زیادی بر کشاورزی، معادن، گردشگری و  منابعامروزه 
صادرات کاالهای صنعتی استوار است. تونس دارای اقتصادی 
متنوع و در حال رشد است. صنایع اصلی این کشور شامل صنایع 
نفت، فرآوری مشتقات فسفات و سنگ آهن، منسوجات، کفش و 

 آالت صنعتیفرآوری محصوالت کشاورزی، ساخت قطعات ماشین
از آنجا که گردشگری در تونس  است.ها و تولید انواع نوشیدنی

پیشرفت چشمگیری داشته، بخش خدمات نیز از رونق فراوانی 
برخوردار شده است. عمده محصوالت کشاورزی تونس شامل زیتون 
و روغن زیتون، غالت، گوجه فرنگی، مرکبات، چغندر قند، خرما، 

، نرخ تورم ۲۰۱۰. تا سال است های لبنیبادام، گوشت گاو و فرآورده
ولی از آن پس کنترل  ،شدخالصه می %۵/۴در این کشور به حدود 

موثری بر رشد نرخ تورم صورت نگرفت. طی سه سال گذشته از 
زمان پیروزی انقالب تونس، رشد اقتصادی در این کشور با 

های جدی مواجه بوده و سطح زندگی مردم به حد قابل چالش
گالف . طبق آمار منتشرشده توسط ]29[ته استتوجهی تنزل یاف

شده جهان در اختیار کل ذخایر نفتی اثبات ٪۸۰بیزنس حدود 
مربوط به کشورهای منطقه  ٪۶۶کشورهای اوپکی و از این میزان 
در حال حاضر میزان کل ذخایر  .]30[خاورمیانه و شمال آفریقا است

برآورد شده است. در  میلیارد بشکه۱/۱۹۹/۷۱شده اوپک نفتی اثبات
وضعیت کشور تونس از نظر تولید روزانه و میزان  ۲و  ۱های جدول

  صادرات آورده شده است.
  

  میزان تولید نفت خام وگاز طبیعی تونس) ۱جدول 
	تاریخ	رتبه جهانی	میزان تولید  انرژی
  ۲۰۱۸  ۵۹  (بشکه در روز) ۳۹۰۰۰  نفت
  ۲۰۱۷ ۶۴ مترمکعب)(میلیون ۲۷۴/۱	گاز

  

  میزان صادرات نفت خام تونس) ۲جدول 
  (بشکه در روز)میزان تولید   تاریخ
۲۰۱۶  ۰۰۰/۸۱۴/۱  
۲۰۱۷  ۰۰۰/۶۵۰/۱  
۲۰۱۸  ۳۹۹۸۰  
۲۰۱۹  ۴۸۷۵۷  

  مشروعیت بحران
در طول دو دهه آخر قرن بیستم، کاهش مشروعیت یک مشکل 
عظیم برای اکثر رهبران آفریقایی بود. همزمان با آن، توانایی 

ها برای حفظ ها کاهش یافت، درنتیجه دولتدولتسرکوب 
اقتدارشان بر روی مردم و سرزمین خود تجربیات سختی را 

دموکراتیک یا  هر نظم سیاسی صرف نظر از .]31[گذراندند
ای برای کسب مشروعیت استبدادی نیاز به یک ایده اصلی و پایه

 ۲۱قرن های خودکامه مرژی مورد در بیشتر البته مساله ایندارد. 
اما در دوران حکومت دوقطبی کمونیسم و  ،کندصدق می

امپریالیسم بر جهان نیز کسب مشروعیت عمومی اعم از سیاسی و 
کننده ادامه حیات یک رژیم محسوب غیره، به هر صورت تضمین

 حساب به سیال مفهومی درواقع مشروعیتبا این حال  شد.می
 تغییر به منجر لزوماً  مشروعیت دلیل بحران همین به. آیدمی

 مشروعیت. شودنمی مستقر نظم فروپاشی یا رژیم یک خودکار
 به همواره اما است پایدار و مداوم رفتار یک حاصل و نتیجه البته
ستری که شرط اصلی برای ب دارد، نیاز نیز پایدار بستر و توافق یک

ادامه حیات یک نظم سیاسی و شالوده و اساس ساختار روابط 
طور مشخص در کشور . به]32[رودمعه و دولت به شمار میمیان جا
 متعددی عوامل بن علی جمهوری ریاست مدت طول تونس، در

 سیاسی، نخبگان چرخش در ضعف قدرت، دایره همچون محدودیت
 و دولت گسترده فساد سیاسی، و تحرک اجتماعی مجاری انسداد
 به نسبت آگاهی و افزایش طبقاتی شکاف افزایش حاکم، دستگاه

های بحران شدنفعال به منجر فقر و بیکاری افزایش و آن
 درنتیجه و دولتی قدرت سطح در سلطه و کارآیی مشروعیت،
بر بنیاد چنین  .]33[شدند جامعه در سطح نارضایتی گسترش
 تونسحلقه مفقوده مردم انقالبی  بلوغ سیاسی،هایی، شناسه

که پس از نیم قرن از  تونسنظران، مردم است. به اعتقاد صاحب
کردن زیر چکمه استبداد نظامیان رهایی یافته بودند برای سرنگون

دولتی برآمده از انتخابات آزاد بار دیگر به نظامیان متوسل شدند و 
ای از این امر چیزی جز عدم بلوغ سیاسی نیست. همچنین عده

ت را پردازان و کارشناسان فقدان زعیمی کاریزماتیک و با دراینظریه
و وقوع کودتا در این کشور  تونسعامل اصلی انحراف انقالب 

های نظام بنابراین، بحران مشروعیت یکی از مولفه .معرفی کردند
ای که به استناد سیاسی فعلی حاکم بر این کشور است، به گونه

بندی سالیانه واحد اکونومیست از شاخص دموکراسی، که در رده
ای در پنج شاخص اخص دستهش ۶۰کشور جهان براساس  ۱۶۷

، مشارکت های مدنیآزادی، تکثرگرایی، انتخاباتاصلی شامل شیوه 
را براساس  کشورهااست (این فهرست،  فرهنگ سیاسیسیاسی و 
ترین وضعیت به چهار نوع ساالری از بهترین تا وخیمردموضعیت م

ساالری شکننده، شرایط بینابینی ساالری کامل، مردممردم
کند) تقسیم می های استبدادیحکومتهای دوگانه) و (حکومت

 را به خود اختصاص داده است. ۶۹کشور تونس رتبه 
، بیانگر ساختار حاکم بر وضعیت فعلی ۳نتایج یادشده در جدول 

بودن مشروعیتش را بیش از پیش کشور تونس است که بحرانی
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  دهد.نشان می
  

  های دموکراسی در تونسشاخص) ۳جدول 
  هاشاخص

  ۶۹  رتبه (جهانی)
 ۴۰/۶  امتیاز

 ۰۰/۶  انتخابات و تکثرگرایی
 ۰۶/۷  عملکرد دولت

 ۷۸/۷  مشارکت سیاسی
 ۲۵/۶  فرهنگ سیاسی

 ۵۸/۵  های مدنیآزادی
 ناقص یساالر مردم  وضعیت

  

  های فضاییعدالتیبی
با توجه به مباحث نظری در ارتباط با نابرابری فضایی و عدالت 

توان در آمارهای اینگونه دوگانگی و شکاف را میفضایی، مصادیق 
ای دید کشور مورد مطالعه (تونس) چه در مقیاس ملی و چه ناحیه

کند های بنیادگرا فراهم میکه زمینه را برای قلمروگستری سازمان
  شود.پرداخته می که در ادامه بدان

 اهای متناظر باندازه دولت و رشد فساد و توسعه انسانی و شاخص
  آن

در سراسر سده بیستم، بیشتر کشورهای صنعتی و رو به توسعه، 
نظمی و عدم مدیریت صحیح از وضع موجود در همه با نوعی از بی

های ساختارهای نهادی و جمعیتی خود، با افزایش چشمگیر هزینه
ها در این زمینه، اند. یکی از موثرترین مولفهرو بودهعمومی روبه

ترشدن آن فساد نیز در جامعه بیشتر ا بزرگاندازه دولت است که ب
شود. فساد به های سیاسی بیشتر میو زمینه ناکارآمدی در سیستم

آوردن سود دستگیری نادرست از قدرت عمومی برای بهمعنی بهره
خصوصی تعریف شده است. از دید بسیاری از اقتصاددانان، زمینه 

رگ بیشتر فراهم های بزهای نادرست در دولتبرداریچنین بهره
تر گرفتار فساد بیشتری هستند. از ها، با اندازه بزرگاست و دولت

خواری است، خواری و رانتسوی دیگر، فساد که نماد آشکار رشوه
ها به های عمومی در بودجه دولتاز عوامل کاهش سهم هزینه

شده از سوی شاخص فساد اعالم ۴در جدول  .]34[رودشمار می
برای کشور تونس آمده  ۲۰۱۹الملل در سال بین سازمان شفافیت

  ای ندارد.کشور جهان جایگاه شایسته ۱۶۳است که در میان 
  

  ۲۰۱۹عدالتی فضایی در تونس در سال های بیشاخص) ۴جدول 
  هاشاخص

۷۳۹/۰  شاخص توسعه انسانی  
 ۹۱  رتبه توسعه انسانی

 ۱۰۵  شاخص فساد

 ۱۰۹  المللیرتبه شفافیت بین
۵/۱۵  بیکارینرخ   

۸/۳۲  نابرابری آموزش  
۹/۱۸  نابرابری درآمد  

۲/۱۵  جمعیت زیر خط فقر  

عدالتی فضایی در کشور تونس اینگونه در مجموع، درباره بی
های بنیادگرا در این توان نتیجه گرفت که قلمروگستری سازمانمی

 در جتماعیا - های فضاییدولت به مثابه پاسخ قطعی به نابرابری
  است. فضایی عدالتیبی با متقابل کنش
  ملی سازهمبسته عوامل ضعف

یکی از علل قلمروگستری سازمان بنیادگرای داعش در شمال 
ت. به عبارتی پیدایش ملت مدرن اس -آفریقا، فقدان تشکیل دولت

این کشور همانند سایر کشورهای این منطقه، بیش از آنکه برآیند 
های ند منافع و مصالح دولتباشد، برآی ملتخواست و اراده ملی 

استعماری است. فقدان مشروعیت و عمق اجتماعی دولت و 
ضعف هویت ملی در مقابل تعلقات فروملی و فراملی باعث 

 شود.ملت در چنین جوامعی می -شکنندگی باالی ساخت دولت
ای اغلب در شرایط ضعف ساختارهای حکمرانی، دولت خاورمیانه
پراکنده، پرشکاف و مستعد ستیزه عمل شدت در یک متن به

کند که همین خود عاملی برای تضعیف بیشتر آن است. به می
عنوان پروژه اساسی مدرنیزاسیون ملت به -این دلیل تاسیس دولت

خورده تلقی ای شکستدر اکثریت کشورهای منطقه یادشده، برنامه
های الش نیروهای برآمده از شکافچشود که همواره با می
   .]35[رو استبی روبهزبانی و مذه -ای، قومیبیلهق

  ی از یهودیان به تونس مهاجرت کردند. دمیالدی تعدا ۱۵در قرن 
   .، تونس بخشی از امپراتوری عثمانی شد۱۵۷۰در اوایل دهه 

های استعمارگر تدریج نفوذ قدرتاواسط قرن نوزدهم میالدی به
ا از نظر مالی و تجاری یان ابتدیاروپایی در تونس بیشتر شد. اروپا

 این کشورو سپس از نظر سیاسی، نظامی، فرهنگی و دینی در 
میالدی تونس را  ۱۸۸۱آوریل  ۲۴نفوذ کردند. ارتش فرانسه در 

خواهی در آفریقا پس از جنگ اشغال کرد. همزمان با موج استقالل
 برایهای خود را لیتگرا و مذهبی، فعاجهانی دوم، نیروهای ملی

ای نامهآغاز کردند که در نهایت براساس مقاوله این کشور استقالل
میالدی در پاریس به امضا رسید، تونس  ۱۹۵۶مارس  ۲۰که در 

بندی سالیانه در رده کرد.عنوان کشوری مستقل اعالم موجودیت به
کشور مورد بررسی  ۱۷۶های شکننده، در میان بنیاد صلح از دولت
سیاست، امنیت و رفاه هایی چون اقتصاد، براساس شاخص

 .]36[را به خود اختصاص داده است ۹۵اجتماعی کشور تونس رتبه 
  بیانگر ساختار فعلی حاکم بر این کشور است. ۵جدول 

  
  های دولت شکننده در تونسشاخص) ۵جدول 
  هاشاخص
  ۹۵  رتبه
 ۱/۷۰  امتیاز
  ۲۴/۵  اقتصاد
  ۰۶/۳  سیاست
  ۲۵/۵  امنیت

  ۰۲/۸  رفاه اجتماعی
 هشدار  وضعیت
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  گرهای مداخلهقدرت
کید اگیری سازمان داعش و تبعدی به شکلنگاه تک بدون تردید،

بر این عامل که داعش تنها یک پدیده ایدئولوژیک که برآیند 
های اقتصادی، ناکارآمدی دولت و عوامل داخلی نظیر محرومیت

گرایانه است، تحلیل دقیق و علمی نخواهد گسترش تمایالت فرقه
ای آن و متحدان منطقه ایاالت متحدهبود. درحقیقت، حمایت 

امنیتی به خود  -اد سیاسیباعث شده است تا این سازمان، ابع
به  کند.چندگاهی نقش خود را در چرخه بحران ایفا  از بگیرد و هر
ویژه شمال آفریقا به منطقهکشورهای اگر مباحث  عبارتی دیگر،

و  ایگر منطقه، بدون متغیر بازیگر مداخلهشودتحلیل تونس 
های حاکم بر . هر چند پارادایمای نخواهد داشتنتیجه ایفرامنطقه

منطقه قبل و بعد از جنگ سرد دچار تغییرات بنیادی شده است، 
گران است. اما وجه مشترک هر دو دوره برجستگی نقش مداخله

ایاالت های بزرگ در منطقه از جمله ی حضور قدرتوجه تاریخ
برجسته  ائیلای مانند عربستان و اسر منطقه کشورهای متحده و
شد ای اینگونه میاما در حوزه نقش بازیگران منطقه .]37[است

نیافته های بلوغمحصول رقابت اذعان کرد که در این منطقه داعش
نند هر نقطه دیگری ای است. ماهای منطقهاستراتژیک بین قدرت

زیستی خود  منطقهدر دنیا، کشورها به دنبال تامین منافع ملی در 
شمال آفریقا، این وضعیت پیچیده شده  منطقههستند ولی در 

های ایدئولوژیک و رقابت قدرت در منطقه، وجود پول است. رقابت
های زحمت حاصل از نفت سطح مطالبات و درخواستسرشار و بی

منطقه را باال برده و دست آنها را برای صرف  های فعالدولت
طلبانه ی بعضًا جاههاخواستههای گزاف در جهت رسیدن به هزینه

های طور مشخص، در مورد قدرتاما به .]38[باز گذاشته است
ای (ایاالت متحده و غرب) اینگونه استنباط گر فرامنطقهمداخله
نطقه شمال آفریقا م کند کشورهایمی اقتضا شود که منافع آنهامی
 عمده سه دلیل که نباشند برخوردار پایدار امنیت و ثبات و صلح از
  : دارد
دوم به بعد  یجنگ جهان انیاز پا دستیابی به منابع انرژی: -١

 ،یتیامن -یاقتصاد - یاسیدر ابعاد مختلف سایاالت متحده 
زمان تاکنون  آناز  در عرصه بازار نفت بوده است. گریباز نیترمهم
 نیتراز بزرگ یکیکننده و واردکننده، مصرف نیترکشور بزرگ نیا
 استیدر س ینفت نقش لیدل نیکنندگان نفت بوده و به همدیتول
، از طرف دیگرشدت برجسته است. کشور به نیا یتیو امن یخارج
 ایاالت متحده را نظیر جهانی هایقدرت حضور به نیاز امنیتی خأل

 نیاز باشد، بیشتر امنیت عدم این چه هر. کندمی یهتوج در منطقه
طور به .داشت خواهد پی در را بیشتر درنتیجه وابستگی و بیشتر
 یهاقدرتهای و استراتژی هااستیسنقش نفت در تعیین  کلی،

ایاالت متحده در قبال با کشورهای  خصوصبهو  یافرامنطقهبزرگ 
ایاالت متحده بنابراین برای اقتصاد ، غیرقابل انکار است خاورمیانه

عنوان یک اقتصاد جهانی دسترسی آسان و ارزان به نفت به
حتی با استفاده از زور و قدرت عنوان موتور محرکه رشد آن به

ناپذیر است و این دلیلی است که ایاالت نظامی امری اجتناب

هدایت  منطقه اینانداختن جنگ در راهمتحده را به سمت به
  .]39[کندیم
 با هاتجارت از پرسودترین اسلحه یکیاسلحه: فروش  فروش -٢

و  هاچالش ها،رقابت. ایاالت متحده است برای ماندگار ثروت تولید
 هایکارتل برای را فرصت ترینبزرگ منطقه، در امنیتی مشکالت
 فراهم را ثروت سرشار منابع رسیدن و های بزرگقدرت تسلیحاتی

ای نوشت: مقالهپایگاه اینترنتی "گلوبال ریسرچ"، طی . آوردمی
نگتن از فروش سالح به کشورهای منطقه یهدف اصلی واش

رفت از بحران اقتصادی و ، برونو شمال آفریقا خاورمیانه
های زایی است و به همین منظور این کشورها را به بهانهاشتغال

اما  .]40[کندمختلف به خرید سالح و تجهیزات نظامی تشویق می
از  یوارد فوق، فروش اسلحه داليل ديگر رسد عالوه بر میبه نظر م

نجات اقتصاد راكد اياالت متحده، ايجاد  یجمله تالش برا
منظور اثبات حضور در مناطق مختلف، به یالمللبين یهابحران

مختلف  یدر كشورها یالمللو بين یمدن یهایتشويق به ناآرام
شد. ابمد نظر و منافع محور داشته  یمنظور ايجاد ساخت سياسبه
 راه یک المللی،بین سطح در" ناآرامی ایجاد منطق" پیگیری زیرا
 این ایجاد همچنین. شودمی تلقی هژمونیک ثبات ایجاد
در مناطق مختلف جهان برای ایاالت متحده حضور  ها،ناآرامی

  .کندرا نیز توجیه می منطقهافزایش فروش سالح به کشورهای 
 چارچوب در که صهیونیستیرژیم  برای پایدار امنیت ایجاد -٣

 محور مقاومت و ایران با دشمنی و اسرائیل کالن هایسیاست
 و عراق اسالمی دولت حکومت تشکیل. شود تفسیر باید منطقه
 ایدئولوژیک محور با میلیتاریستی دولت یک تواند تشکیلمی شام،
امنیت اسرائیل برای اما از آنجا که  .]41[باشد ایران مرزهای کنار در

های غربی در اولویت قرار دارد و به همین دلیل تضعیف هر قدرت
 استاکند، در همین ر برای آنها ضرورت پیدا می قدرت در منطقه

بلوک قدرت در  یر یگشکلاصلی ایاالت متحده  یهاینگرانیکی از 
است که متعارض با منافع و امنیت اسرائیل باشد.  یادشده منطقه

 در منطقهایاالت متحده از این رو شاید یکی از دالیل اصلی حضور 
اتحاد  یر یگشکلترس از  تونس خصوصبهو  شمال آفریقا

خطرافتادن امنیت آن کشور کشورهای منطقه علیه اسرائیل و به
  باشد.

  

  گیریبحث و نتیجه
در این پژوهش، مساعی نویسندگان حول تبیین قلمروگستری 

گیری و با بهره استفان جونزاز تئوری  استفادهدر تونس با داعش 
از طرف  ای بوده است.توصیفی و منابع کتابخانه - از روش تحلیلی

، بر این فرضیه پای گرفته است که دیگر، پژوهش حاضر
قلمروگستری سازمان بنیادگرای داعش در دولت شکننده تونس 

وقعیت های داخلی همچون متنیدگی عوامل و زمینهمتاثر از درهم
های فضایی عدالتیراهبردی و منابع انرژی، بحران مشروعیت، بی

ملی و مداخله بازیگران  سازهمبستهپیرامون)، ضعف عوامل  -(مرکز
ی قلمرویابی و قلمروگستری هانهیزمی، افرامنطقه وی امنطقه
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ی متحد در هاگروههای بنیادگرایی همچون داعش و دیگر سازمان
کرده است. در عین حال، سیری در  کشور تونس را فراهم

های موجود در جغرافیای سیاسی نشان داد که نظریه میدان نظریه
متحد تا حدودی توانایی تبیین وضعیت موجود در کشور تونس را 

روزرسانی نظریه میدان دارد. از این رو، پژوهش حاضر ناگزیر از به
  ).۳است (مدل مفهومی  جونزمتحد 

گر وهای مداخله) غلبه نیر۷ شنهادی (شکلبر بنیاد الگوهای پی
ی در قلمروی داعش مانع از پیدایش امنطقهی و فراامنطقه

قلمروی مستقلی برگرفته از رویکردهای بنیادگرایی در کشور تونس 
ای که منجر به ناتوانی این گروه در تامین شد، به گونه

ستقل ان (مردم) از پیدایش قلمروی مها و مطالبات ساکنزیرساخت
  در منطقه شمال آفریقا شد.

  

  
  مدل نظری پیشنهادی نتیجه پژوهش ؛۴مدل مفهومی ) ۷شکل 

  
از طرف دیگر، موقعیت و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر 
تونس به همراه بحران ناکارآمدی و کاهش تدریجی قوام عوامل 

های قبل در تونس و دیگر کشورهای ساز ملی که از سالهمبسته
های ارتجاعی در این شمال آفریقا حاکم بود، بسترساز رشد اندیشه

ای به این تاریخی و زمینه منطقه شده است. از این رو، عوامل
سپتامبر و تحوالت موسوم  ۱۱توان در تحوالت بعد از موضوع را می

به بهار عربی به همراه عوامل پیشینی مانند واکنش به موضوع 
وجو کرد. اما پیشران این موضوع را باید در اعراب و اسرائیل جست

تحوالت ژئوپلیتیکی عراق و سوریه و سرایت آن به عمق 
رسد رشد لیتیکی منطقه پیگیری و ردیابی کرد. اما به نظر میژئوپ

های بنیادگرای این منطقه ناشی از وضعیت دولت شکننده جنبش
های رادیکال یابی و یا پذیرش اندیشهدر تونس باشد که خود زمینه

را فراهم کرد، اما این گروه تاکنون به دالیل یادشده توانسته است 
ه کند، اما اگر دولت تونس و حتی دیگر تنها به قلمروپایی بسند

های منطقه شمال آفریقا اقدامات الزم را در راستای رضایت دولت
مردم و کارآمدی سیستم سیاسی خود صورت ندهند، در آینده 

گیری دولت اسالمی (مانند آنچه که در عراق و شام حضور و شکل
هده در چند سال گذشته وجود داشت) در منطقه شمال آفریقا مشا

هایی از توان به ایجاد شعبهای که آن را میشود، مسالهمی
دونالد در این منطقه تعبیر کرد و آثار فکری و سازمانی آن را مک
های ایجادشده توسط توان در القاعده مغرب اسالمی و بحرانمی

این گروه از آغاز هزاره سوم مشاهده کرد. بنابراین، نتیجه پژوهش 
های گی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگینشان داد که شکنند

المللی حاکم بر ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین

تونس، زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده 
ی و جهانی و امنطقهاست، اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک 

وجودیت ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش م
  فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت. -سیاسی

  

که از دانشگاه تربیت  دانندیمنویسندگان بر خود الزم تشکر و قدردانی: 
گرفته در انجام این پژوهش کمال های صورتدلیل حمایتمدرس به

  تشکر و قدردانی را به عمل آورند.
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