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  چکیده  
تونس علیرغم سابقه تاریخی در هویت اسالمی، به واسطه نزدیکی به اروپـا و بـه طـور خـاص فرانسـه، 

ها و تفکرات غربی است. مردمان این کشور با وجود اینکه اسالم را به عنوان یک منبع  گاه ایدئولوژی تجلی
اند. این مسئله به خصوص در میان  یشه غربی نیز بودهدان ثر ازأاند، به شدت مت هویتی حفظ و نگهداری کرده

نمود بارزتری دارد. رشد تفکر   - تحت استعمار فرانسه بودند ها سالکه -سازان این کشور  نخبگان و تصمیم
 استحال

ِ
یافته النهضه را که بـه طـور سـنتی  علمانی نیز در این کشور از وجوه این مسئله است. اگر حزب

ها در تونس به چهـار  شد، جریانی پایبند به علمانیت ندانیم. جبهه علمانی شناخته میگرا  جریانی اسالم
شوند. دوم: جریـان  های لیبرال و فرانکفون می شود. یک: جریان راست که شامل طیف جریان تقسیم می

رایی گ گرایی که شامل ملی گیرد. سوم: ملی چینی را در بر می چپ که از مائوئیستی تا چپ موسکویی و چپ
شود و چهارم: عروبیت که دارای دو زیر شاخه ناصریستی و بعثی اسـت. ایـن چهـار  وطنی و محلی می

های این کشور نقش آفرینـی  سازی جریان اکثر مناصب سیاسی این کشور را در دست دارند و در تصمیم
یشـه اند آنها به کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش و وزن هر یک از این جریانها، نسبت و نزدیکی می

  کنیم. مقاومت را واکاوی می

  واژگان کلیدی
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  مقدمه

نماست. ریشه این تفکـر در غـرب و  علمانیت به مثابه یک تفکر در جهان اسالم، امری نوظهور و متناقض
 
ِ
 از آن

ِ
ی غـرب در قـرن نـوزده و  خودکننـده جهان مسیحیت گذاشته شد. اما برخورد جهان اسالم با تمدن

ها را با وجود اینکه نسبتی بـا تفکـر و زمینـه جامعـه اسـالمی نداشـتند،  یشهاند بیست، بسیاری از افکار و
ظهور و بروز یافتند. تفکراتی چون ناسیونالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و... در دو قـرن اخیـر 

اند و متفکران این جوامع درصدد معنا کـردن  مع اسالمی ایجاد کردههایی را برای جوا این تفکرات، چالش
این مفاهیم در جهان اسالم برآمدند. تفکر علمانیت که منشأیافته از تفکر سـکوالر در غـرب اسـت در دو 

م معنای ِعلم
َ
رود و منظـور رد هرگونـه تفکـر وحیـانی و الهـی در برخـورد بـا  گرایی به کار مـی گرایی و عال

گیـرد. در میـان  ها و زندگی صـورت می ست. در این تفکر، نگاهی این جهانی و عقالنی به پدیدهها پدیده
کشورهای جهان اسالم، کشورهای شمال افریقا و ترکیه به واسطه نزدیکی به اروپا بیشتر تحـت تـاثیر ایـن 

از مفـاهیم مـدرن تفکرات قرار گرفتند. کشور تونس از همان ابتدای مبارزات استقالل طلبی همواره متـاثر 
غربی بود. حبیب بورقیه رهبر استقالل تونس که خود تحصیل کرده فرانسه بـود از همـان ابتـدا بـر مبنـانی 

های نظام سیاسی این کشور را گذاشت. در این کشور تفکرات علمانی با گرایشات مختلـف  علمانیت پایه
ا در این کشور یعنی حزب النهضـه پـس از گر ای که تنها جریان اسالم همواره در راس قدرت بودند به گونه

 علمانیت و جـدایی دیـن و سیاسـت را پذیرفتـه و بـه ۲۰۱۱به قدرت رسیدن بعد از تحوالت سال 
ً
م رسما

نوعی به رشد این تفکر در تونس کمک کرد. سؤال اصلي این پژوهش این اسـت کـه تفکـر علمانیـت در 
است؟ براي پاسخ به این سـؤال ابتـدا بـه تشـریح  هایي براي جبهه مقاومت برخوردار تونس از چه ظرفیت

پردازیم. سپس جایگـاه ایـن تفکـر در هندسـه قـدرت در  های آن می تفکر علمانی در تونس و انواع شاخه
  کنیم. تونس در دوره پساانقالب را بررسی و در نهایت نحوه مواجه آنها با تفکر مقاومت را تحلیل می

 ها، انواع ه. تاریخچه علمانیت در تونس؛ شاخص۱

  از ابتدای مبارزه تا اعالم جمهوری مستقل تونس .۱-۱

همـواره   -م تحت سیطره امپراطوری عثمانی بـود۱۵۳۴که از سال -تونس به عنوان کشوری اسالمی
بـا ورود  ۱۹آمد. اما به تدریج از نیمه دوم قـرن  های اسالمی در این کشور به اجرا در می تمام سنت

های رشـد تفکـر  ها به فرانسـه زمینـه کشور و همزمان سفر تعدادی از تونسی استعمار فرانسه به این
از نخسـتین متفکـران تونسـی ) ١٨١٠ – ١٨٩٩خیرالدین تونسی (علمانیت در این کشور فراهم شد. 

 طلبانه درصدد تجدد در جهـان اسـالم اسـت. است که در کنار طهطاوی در مصر با رویکرد اصالح
بـه موضـوع  ١٨٦٧در » اقـوم المسـالک فـی تقـویم الممالـک«تـاب از زمان نگـارش کخیرالدین 

عـم خـود زاصالحات سیاسی در جهان عرب توجه کـرد و در ایـن کتـاب تـالش کـرده بـود تـا بـه 
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م، ۱۸۸۱تونس که درسـال ).٢٩: ١٣٨٩د.(والیتی، ها را معرفی کن ترین راه اصالح حکومت درست
یر(مستعمره قبلـی فرانسـه)، بـا یـک ارتـش حـدود توسط دولت فرانسه به بهانه ورود تونس به الجزا

 توسط یـک فرمانـده فرانسـوی اداره و بـا سیسـتم فرانسـوی اداره  ۳۶،۰۰۰
ً
نفری تسخیر شد. عمال

که تونس موفق به کسب اسـتقالل  ۱۹۵۶) از آن زمان تا سال Stearns, 2001: pp. 129–131شد.(
تقالل از لحـاظ تفکراتـی تغییـری در شد تفکر علمانی چنان رشد کرد که کشور تـونس پـس از اسـ

فرایندی که بـه واسـطه آن «سیستم مدیریتی آن ایجاد نشد. اگر علمانیت را طبق تعریف پیتر برگر به 
ــارج می بخش ــی خ ــای دین ــا و نماده ــلطه نهاده ــگ از س ــه و فرهن ــابع جامع ــای ت ــوند ه »( ش
ال سـپری شـد و نمادهـا و ) بدانیم، ساختار سیاسی تونس از ابتدا بر همین منو۱۷۴:ص۱۹۷۱برگر،

نهادهای دینی تاثیری بر مناسبات اجتماعی نداشتند. هرچند در حوزه مـدنی در تـونس نقـش دیـن 
پررنگ بود. نخستین گروهی که با رویکردی علمانی در تونس درصـدد رسـیدن بـه قـدرت بودنـد، 

بـه  ١»دونیـهالخال«م جنبشـی بـه نـام ۱۸۸۰های جوان بودند کـه در دهـه  گروهی موسوم به تونسی
، آنهـا شـروع بـه ۱۸۸۰اختند و خواستار حفاظت از میراث عربی تونس شدند. در اواخر دهه اند راه

کیـد داشـت. در سـال  کردند، روزنامه» الحادیرا«چاپ  ، ۱۸۹۶ای که بر نیاز به تغییـر اجتمـاعی تأ
سـالمی جنبش خالدونییه، یک گروه آموزشی را ایجاد کـرد کـه بـه دانشـجویان موسسـات سـنتی ا

) البتـه ایـن جنـبش ضـمن حمایـت از worldhistory, 2019:p5داد.( آموزش زبان عربی ارائه مـی
های فرهنگی فرانسه هم توجه داشت و این موجـب انتقـاد شـدید از سـوی  فرهنگ تونسی به ویژگی

نسـبت بـه اخـراج   کاران تونسی شد. فعالیت رسمی این جنبش پس از اعتراضـات گسـترده محافظه
ها و برابری دستمزد کارکران فرانسوی و تونسی ممنوع شد. اما پس از جنـگ جهـانی اول و  اییایتالی

 از  تمایل دولت فرانسه برای اعطـای خـودگردانی بـه تـونس یـک گروهـی از تونسـی
ً
ها کـه عمومـا

شـرکت  ۱۹۱۹بودنـد در کنفـرانس صـلح ورسـای عبد العزیزالثعـالبي های جوان به رهبری  تونسی
تاسیس کردند. برنامه این حزب، با رویکـردی  ٢بعد حزبی به نام حزب دستور(قانون)کردند و سال 

علمانی، تشکیل یک هیئت انتخاب شده برای قانون گذاری واقعـی؛ تشـکیل یـک دولـت مسـئول؛ 
شوراهای شهرداری منتخب؛ حقوق برابـر بـرای کـار برابـر؛ آزادی مطبوعـات؛ برابـری زن و مـرد، 

بـه جـای آن یـک شـورای مشـورتی ها  بود. امـا فرانسـویها  مه تونسیهای آموزشی برای ه فرصت
 قدرت فرانسـویها  متشکل از فرانسوی

ً
ها بیشـتر بـود. رهبـران حـزب  و تونسیها تشکیل داد و عمال

ها مواجه شدند به طوری که ثعالبی مجبور بـه  دستور این شورا را رد کردند و با واکنش تند فرانسوی
) اما در اویـل globalsecurity,2018:p1الیتهای این حزب کم رنگ شد.(ترک کشور شد و عمال فع

                                                                                                                                         
 وف و جامعه شناس مشهور تونسی در هشتم هجری.برگرفته از نام ابن خلدون فیلس .١

2. Destour (Constitution) Party 
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ای شروع کردنـد. رهبـر  گروهی از جوانان میهن پرست دوباره فعالیتهای استقالل طلبانه ۱۹۳۰دهه 
این جریان حبیب بورقیبه بود که خود تحصیل کرده فرانسه بـود و زبـان فرانسـوی را بهتـر از عربـی 

گراتر و نسبت به فرهنگ و سـنتهای تونسـی  که نسبت به اسالف خود غرب گفت این گروه سخن می
» صـدای تـونس«ای بـه نـام  حزب نئودستور را در قالب روزنامه ۱۹۳۴تر بودند در سال  کم تعصب

تاسیس و به مبارزه فعاالنه با استعمار فرانسه پرداختند. این گروه در ابتدا از پیشنهاد تشکیل مجلـس 
هـای  کل از اعضـای تونسـی و فرانسـوی حمایـت کردنـد. آنهـا در ابتـدا فعالیتگذاری متتش قانون

داران و  اجتماعی برای جلب مردم به خود را آغاز کردند. از جمله حمایت از صـنایع دسـتی، مغـازه
یافته  دهقانان که در وضعیت نامناسبی بودند، کادرهای حزب نئودستور به شدت منضبط و سـازمان

های کشاورزی، مقامـات  د. روابط کاری آنها با دانشجویان، کارگران و سازماندر سراسر کشور بودن
فرانسوی را در اثربخشی حزب ملی نوین وحشت زده کرد و رهبران آن، از جمله بورقیبه را دسـتگیر 

) اما اعضای حزب همچنـان بـه کـار زیرزمینـی و اسـتخدام Rivlin,1952:p167و زندانی کردند.(
م مـیالدی دولـت فرانسـه پـذیرفت تـا پادشـاهی ۱۹۵۶ادند. تا اینکه در سال اعضای جدید ادامه د

ای با پادشاهی محمد هشتم االمین بای در تونس مستقل شود. اما محمـد بـای کـه مـورد  مشروطه
ها بود در میان مردم محبوبیتی نداشت. بورقیبه که نفوذ زیادی بر افـراد سرشـناس  حمایت فرانسوی

سان که برای تعیین قانون اساسی و شکل حکومت ایجاد شده بـود. از تونس داشت در مجلس موس
اعضا خواست به جای رای به شخص برای رهبری مجلس به حزب رای دهند و بدین ترتیب حـزب 
نئودستور توانست رای باال را به دست آورد و سیستم حکـومتی را از پادشـاهی بـه جمهـوری تغییـر 

) بـدین Kenneth,2004:pp131-133حبیب بورقیبه  شد.( م نیز۱۹۵۷در سال  جمهور رئیسدهد و 
اعتقاد داشت زمینه اسـتقالل درتـونس » علمانی«گرایی که به فرهنگ فرانسوی و سیستم  ترتیب ملی

 را فراهم و قدرت را پس از استقالل به دست گرفت.

 علمانیت در دوران جمهوری ۱-۲

اما رهبری مبارزات ملی و ضد استعماری  ثمره شیرین مبارزات ضد استعماری تحقق استقالل بود؛
ویژه فرانسه بودند. گرچه دولت فرانسه  های غربی به یشهاند پرورده را گروهی برعهده داشتند که دست

استقالل تونس را پذیرفت؛ اما به حضور غیـر مسـتقیم خـویش، همچنـان تـداوم بخشـید. حبیـب 
بود و به قشـر روشـنفکر تـونس تعلـق داشـت، اش را در فرانسه گذرانده  بورقیبه که تحصیالت عالیه

رهبری مبارزات ملی را برعهده داشت. وی با پیروزی حزب نئودستور در انتخابـات ملـی مؤسسـان 
تـرین  وزیري) نظـام پادشـاهی برگزیـده شـد. مهم ) به ریاسـت کابینـه (نخسـت۱۹۵۶مارس  ۲۵(

ون اساسـی کشـور بـود تـا بـر ای که مجلس مؤسسان ملی برعهده داشت، تدوین و تنظیم قان وظیفه
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 مبنای آن ارکان حکومت و مؤسسات تابعه تعیین و رسمیت پیدا کنند.
 حکومـت ٪۹/۹۸با پیروزی مطلق حزب نئودستور (

ً
) در انتخابات مجلس مؤسسان ملی عمال

در دست این حزب قرار گرفت. به تبع این پیروزی رهبر حزب به ریاست دولت برگزیده شد. حبیب 
نحوی  های قـدیمی را بـه دا دسـت بـه تحـوالت وسـیعی در سیسـتم اداری زد و سـازمانبورقیبه ابت

 دو سوم از کارمنـدان دولـت را کـه از پروردگـان اسـتعمار و نظـام 
ً
دستخوش تغییر نمود. وی تقریبا

استان تقسیم نمـود، و بـرای هـر کـدام اسـتانداری کـه  ۱۴پادشاهی بودند، بر کنار کرد. کشور را به 
گـذاری کـرد و همچنـین  قیم دولت مرکزی بود، انتخاب کرد. ارتش میهنی تونس را پایهزیرنظر مست

 ها از او به آتاتورک تونس یاد برگزار کرد. بورقیبه که برخی ۱۹۵۷های شهر را در مه  انتخابات انجمن
سال حکومتش سعی کرد تمام مظاهر اسالمگرایی را از تونس بزدایـد و یـک نظـام  ۳۱کنند، در  می
سابقه بود ایجاد کند که زنـان بـدون  قی برابر برای زنان به طوری که نمونه آن در جهان عرب بیحقو

هیچ شرطی در بسیاری از مشـاغل حضـور داشـتند و بـه نـوعی یـک فرهنـگ سیاسـی سـکوالر و 
گرایی فرانسـوی او بـود ایجـاد کنـد. او در دوران حکـومتش احـزاب و  پوپولیستی که متاثر از عقـل

گراها مانند راشد الغنوشی و حزب النهضه را به شدت سـرکوب کـرد. سـرمایه بـزرگ  متفکرات اسال
بورقیبه داشتن یک تشکیالت بزرگ ناسیونالیستی به نام حزب الدستور بود و همه اقدامات را به نـام 

هـای  ) همچنین از لحاظ مشی اقتصادی مانند اکثـر دولتBrace,1964:p141داد.( ملت انجام می
حـزب سوسیالیسـتی «را بـه » حـزب دسـتور«صورت سوسیالیستی عمل کرده و حتـی  قدرتمند به
تغییــر نــام داد و بســیاری از کارخانجــات و صــنایع را تحــت بخــش دولتــی اداره » دســتور

ای در پـیش  ) بورقیبه برای حفظ محبوبیـت خـود سیاسـت دوگانـهMoncef,2001:p202کرد.( می
پرداخت و هم حامی مردم فلسطین بود. بـه طـوری کـه  گرفت. هم به اسالم زدایی و غربیگرایی می

تونس مرکز اتحادیه عرب بود و حتـی یکـی از  ۱۹۹۱تا  ۱۹۷۹پس از صلح مصر با اسرائیل از سال 
نیروهـای  ۱۹۸۵مراکز اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس دایـر شـده بـود کـه در سـال 

بخش فلسطین در تونس را نابود کـه  مان آزادیمرکز ساز» پای چوبین«اسرائیلی طی عملیاتی به نام 
امـا بـا ایـن ) nytimes,2015بخش فلسطین کشـته شـدند.( عضو سازمان آزادی ۶۰طی آن بیش از 

داد و حمایتش از فلسطین بر مبنـاي روحیـه  وجود دولت بورقیبه به نیروهای اسالمگرا فضای فعالیت نمی
م وضعیت اقتصادی مردم وخـیم شـد بـه طـوری کـه ۱۹۸۰گرایی. در ابتدای دهه  عربگرایی بود تا اسالم

گرا محـور ایـن  های اسـالم قیمت نان افزایش یافت و جنبش اجتماعی برای بحران نان شکل گرفت. گروه
ها بودند. اما این گروهها توسط نیروهای امنیتی به رهبری زین العابدین بن علـی سـرکوب شـدند و  جنبش

بـن علـی از فضـای ملتهـب و  )http://articles.latimes.comسپس بن علی نخست وزیر تـونس شـد.(
طی یک کودتـا و ایجـاد یـک  ۱۹۸۷نوامبر  ۷های عمومی و وضعیت معیشتی بد بهره برد و در  نارضایتی

http://articles.latimes.com
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حبیب بورقیبه از لحاظ پزشکی نـاتوان اسـت و قـادر بـه انجـام وظـایف ریاسـت  پرونده پزشکی که
 رئیس

ً
شد. بعدها از این تغییر قـدرت بـه کودتـای پزشـکی و جمهور تونس  جمهوری نیست، رسما

) بن علی در ابتدا اقـداماتی را بـرای آزادی http://articles.latimes.comانقالب یاس نام برده شد.(
بیشترانجام داد. او ابتدا کیش شخصیت ریاست جمهـوری را برچیـد. همچنـین بـه اصـالح قـانون 

مجموع سه دوره پنج ساله، پرداخت. چندین فعـال اساسی برای محدود کردن ریاست جمهوری به 
سیاسی اسالمی را از زندان آزاد کرد. او همچنین نام حزب حـاکم را بـه حـزب دسـتور دموکراتیـک 
ــه ســرکوبگرترین حکومــت عربــی  ــر داد و تبــدیل ب ــه ســرعت تغیی ــر داد. امــا ایــن روش را ب تغیی

راسـت لیبـرال بـود، بـر خـالف دوران نوع علمانیت بن علـی بـر مبنـای ) Khaddar,2001:p202شد.(
بورقیبه که برمبنای چپ سوسیال بود. از آن رو که تونس از همان ابتدای مبارزه بـرای اسـتقالل یـک نظـام 

کردند؛ ضروری است ابتدا بحـث علمانیـت  می حزبی بوده است و احزاب، بسیاری از مناسبات را تعیین
 مجرا به علمانیت در ساختار کنونی تونس برسیم.را در چارچوب نظام حزبی پیگری کنیم و از این 

 م۲۰۱۱. احزاب علمانی در تونس از ابتدا تا ۱-۳

با توجه به اینکه گرایشات علمانی در تونس به خصوص از دوران اسـتعمار از گرایشـات قـوی میـان 
 دسـت بـاال را در قـدرت داشـته

ً
اند. چنانکـه گفتـه شـد،  ملت تونس است، احزاب علمانی عموما

های جوان و جنبش الخالدونیه بود که عقبه ایـن جنـبش،  ستین نمود این گرایشات جنبش تونسینخ
های جوان به مثابـه  گرای علمانی تونس را تاسیس کردند. در واقع جنبش تونسی نخستین حزب ملی

توان دید. عقبه ایـن جنـبش نخسـتین حـزب  آغار نخ تسبیحی بود که دنباله آن را تا حال حاضر می
م تاسـیس کـرد. در پـی آن حـزب ۱۹۲۰گرای علمانی تونس به نام حزب آزاد دستور را در سال  ملی

آزاد نئو دستور تاسیس شد و سپس به حزب اشتراکی دستور و بعد حزب دستور دمکراتیک  کـه ایـن 
در تونس قدرت را در دست داشتند. بعد از برقراری دمکراسی و تکثر احزاب،  ۲۰۱۱احزاب تا سال 

باشـد  که حزبی سکوالر و از لحاظ مشی فکری همسو با احزاب حاکم در دوران قبل می ءحزب ندا
یشه حاکم بر احزاب حاکم در تـونس اند در تونس قدرت را در دست گرفت. در زیر به طور خالصه

  گذرانیم. را از نظر می
شـکل  م پس از اتمام جنـگ جهـانی اول۱۹۲۰این حزب به طور رسمی در سال  ١:حزب آزاد دستور

گرایان علمانی ماننـد شـیخ عبـدالعزیز ثعـالبی، صـالح فرحـات،  گرفت و اعضای موسس آن، ملی
 عضو جنبش تونسی

ً
بـه » دسـتور«های جوان بودنـد. واژه  احمد توفیق مدنی و احمد صافی که قبال

نخسـتین قـانون دارد کـه  ۱۸۶۳معنای قانون اساسی است و اشاره به قانون اساسـی تـونس در سـال 

                                                                                                                                         
1. Tunisian Liberal Constitutional Party 
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ی در جهان عرب بود. این واژه دارای منشأ فارسی است و به احتمـال زیـاد از طریـق حضـور ترکـان اساس
عثمانی وارد زبان عربی تونسی شده است. اهدافی که اعضای این حـزب داشـتند عبـارت بـود از: ایجـاد 

زش یک نظام مشروطه؛ جداسازی قوای سه گانه؛ تضمین آزادی و برابـری بـرای تمـام مـردم تـونس؛ آمـو
اجباری و... چنین اهدافی نشان از گرایش به علمانیت این گروه بـود. حـزب احسـاس قرابـت زیـادی بـا 

هـای  گرای علمـانی مصـر بـود و تالش کرد که آن نیز در همین برهه از احزاب ملی حزب وفد در مصر می
ای مـرام بسیار برای استقالل مصر صورت داد. مـراودات مختلفـی میـان اعضـای ایـن دو حـزب کـه دار

  )Charles,1974:p92گرفت. ( گرایی بودند صورت می ملی
گذاران این حزب نسبت به وجود مظاهر فرهنگی غیر از فرهنـگ تـونس کمـی تنـدروتر از  بنیان

 توسط بورقیبه تاسیس شد. یکی از نمونـه
ً
های آن رد پیشـنهاد دولـت  حزب نئودستور بودند که بعدا

گذاری متشکل از شهروندان تونسی و فرانسوی بود. این حزب فرانسه مبنی بر تشکیل مجلس قانون 
  ۱۹۶۴عمال به حاشیه رفـت امـا تـا سـال  ۱۹۳۴پس از تشکیل حزب نئودستور در سال 

ً
کـه رسـما
ــه داد.  ــتقالل، ادام ــه اس ــه نام ــار هفت ــد انتش ــود مانن ــدود خ ــای مح ــه فعالیته ــد، ب ــل ش منح

),2004:p79Perkins(  
تشـکیل شـد.  ۱۹۳۴ر نتیجه یک انشعاب از حزب دستور در سـال این حزب د :١حزب آزاد نئودستور

تـری را  تر و عملی های آزاد اعضای این حزب از جوانان تحصیل کرده حزب دستور بودند که دیدگاه
های فرهنگ فرانسه هم رضایت  گرایی به پذیرش برخی از شاخصه کردند. آنها در کنار ملی دنبال می

بورقیبه، محمود ماتری و صالح بن یوسـف از اعضـای موسـس ایـن دادند. افرادی مانند حبیب  می
  )Lisa,1986:p167حزب بودند.(

در واقع، این افراد که نسبت به روش بزرگان حزب دسـتور اعتـراض داشـتند در ابتـدا از طریـق 
گوینـد و حـرف  نشان دادند که به طور مستقیم با مـردم سـخن می» صدای تونس«ی به نام  روزنامه

ی مردم تونس است. اگرچه هر دو گروه به دنبال استقالل و خودمختاری تونس بودند امـا آنها، صدا
های حزب جدید بیشتر مورد توجه مـردم قـرار گرفـت. البتـه میـان اعضـای ایـن حـزب هـم  روش

گرایی رقیق بورقیبه انتقـاد داشـت و از  اختالفاتی وجود داشت. مثال صالح بن یوسف نسبت به ملی
گرایی در کنار لیبرالیسم، سکوالریسم و گرایش به غرب بورقیبه ناراضـی  لوژی ملیجمع کردن ایدئو

ای که یوسف مجبـور بـه تـرک تـونس و  به اوج خود رسید به گونه ۱۹۵۵بود. این اختالفات تا سال 
  )Tartter,1987:p154اقامت در مصر شد.(

برالیسـم، دمکراسـی اجتمـاعی و چنانکه گفته شد حزب نئودستور در کنار ایدئولوژی سکوالریسـم از لی

                                                                                                                                         
1. New Constitutional Liberal Party 
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کرد. همچنین این حزب با پان مغربی و پـان عربـی سرسـازگاری نداشـت و  می گرایش به غرب هم حمایت
هـا بخـش  ) به اعتقاد برخیChristopher,2010:pp100-101معتقد به ملیت تونس به عنوان ملتی جدا  بود.(

ها را از خاک تـونس بیـرون  ه بود که توانست فرانسویبزرگی از استقالل تونس ناشی از مذاکرات موفق بورقیب
تـوان ایـن گـزاره  ) اگرچه نمیBrace,1964:p114 کند و نظام سیاسی را از پادشاهی به جمهوری تغییر دهد.(

  را حرف دقیقی دانست، چراکه عوامل متعددی در استعمارزدایی از تونس موثر بود.
عیشتی متعدد، بورقیبه حزب آزاد نئودسـتور را ماننـد سـایر بعد از وجود مشکالت م ١:حزب اشتراکی دستور

منحل کرد و حزب واحدی به نام حزب اشـتراکی دسـتور  تاسـیس کـرد تـا تعهـد  ۱۹۶۴احزاب در سال 
ی سوسیالیستی توسعه سیاسی و اقتصادی را آشکار کند. در واقع بـرخالف حـزب قبلـی  دولتش به مرحله

کرد و درصدد ایجاد یـک جامعـه لیبـرال بـود، ماننـد اکثـر احـزاب  می که از ایدئولوژی لیبرالیستی پیروی
ی سوسیالیسـم را پـی گرفـت و در مـنش ژ سلف خود در کشورهای دیگرماننـد مصـر و سـوریه ایـدئولو
های اشتراکی برآمد امـا بـا ایـن وجـود ایـن  سیاسی و اقتصادی خود درصدد ایجاد کارخانجات و تعاونی

م با اخـراج ۱۹۶۹مردم را در حوزه معیشتی فراهم کند. لذا بورقیبه در سال  روش جدید نتوانست انتظارات
احمد بن صالح به عنوان وزیر اقتصاد که مجری سوسیالیستی کردن جامعه بود، عمـال دوبـاره بـه سـمت 

 نام حزب تا پایان جکومت بورقیبـه در Tartter,1987:p53لیبرالیسم و اقتصاد آزاد حرکت کرد.(
ً
) اما اسما

شد. مرام اصلی ایـن حـزب ناسیونالیسـم تونسـی  که حزب حاکم بود با همان نام خطاب می ۱۹۸۷ سال
 ۱۹۷۸شد. البتـه در سـال  می بود که کنار آن از سوسیالیسم و سکوالریسم هم در اجرای اهداف بهره برده

ب سوسـیال ای منشعب شد که به مرام سوسیالیستی پایبند بودند و برای خود حز از درون این حزب شاخه
 هیچ نقشی در تصمیم گیری نداشتند.

ً
  دمکرات تاسیس کردند اما عمال

بسـیار تاکیـد » علمانیـت«این حزب نیز بر همان منش احزاب قبلی بر  ٢:حزب مجمع دستور دمکراتیـک
علی قدرت را از بورقیبه گرفت همان تشکیالت حزب  م. زمانی که بن۱۹۸۷داشت. درواقع در سال 

نام جدیدی بازسازی کرد و دست به اصالحات اقتصـادی زد. امـا در عمـل همـان حاکم قبلی را با 
ها را در پیش گرفت. البته در زمان بن علی گرایش به غرب بسیار پـر رنـگ بـود و اقتـدارگرایی  روش

) در ایدئولوژی این حزب نیز عالوه https://global.britannica.comحزبی نمود بسیاری داشت. (
قتدارگرایی و بورقیبیسم نیز تاکید داشت. این حزب نیز تا زمان برکناری بن علـی در بر علمانیت بر ا

) وجـه مشـترک تمـام احـزاب http://www.aljazeera.comحزب حاکم تـونس بـود.( ۲۰۱۱سال 
 تمام این احزاب گرایشات اسالمی را بـه 

ً
حاکمی که تا کنون نام بردیم تاکید بر علمانیت بود و تقریبا

م گرایشات اسالمی با محوریت حزب النهضه در تونس وجود داشت اما ۱۹۷۰د از دهه حاشیه بردن
                                                                                                                                         
1. Socialist Destourian Party 
2. Democratic Constitutional Assembly 
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شد. اما بعد از تحوالت و انقـالب مردمـی کـه در سـال  امکان هیچ فعالیت سیاسی به آنها داد نمی
م صورت گرفت و معروف به انقالب نان و کرامت بود. حزب اسـالمگرای النهضـه توانسـت ۲۰۱۱

  مت جدید تونس به عهده بگیرد.دست باال را در حکو
اما عدم توانایی این حزب در حل مشکالت معیشتی موجب اعتراضات متعـددی در جامعـه تـونس  

ثبـاتی و اعتـراض را  ای از بی های سلفی با چندین حمله و ترور سیاسـی دوره ، افراطی۲۰۱۳شد. در سال 
اش در ایـن جنایـات،  ح اتهـام دروغـین همکـاریی النهضه با طر نمایی چهره دنبال سیاه اختند. بهاند راه به

نویس قانون اساسـی را معلـق کردنـد. دولـت  شان در نگارش پیش شماری از نمایندگان پارلمان مشارکت
ت تحت رهبری النهضه، به

ّ
 ۲۰۱۴اش، داوطلبانه از قدرت کناره گرفـت. در انتخابـات  منظور اثبات حقانی

 تـونس، حـزب راسـتحزب نـد  اش از نیز النهضه موقرانه شکست
ِ
 –، را ۲۰۱۲شـده در  ی بنانهاده میانه ای

ی نتایج 
ّ
) بـدین ترتیـب احـزاب https://www.foreignaffairs.comپـذیرفت. ( –حتی قبل از اعالم رسم

آفرینی کردند. در ادامـه بـه بررسـی علمانیـت در دوران جدیـد در  علمانی دوباره بر قدرت در تونس نقش
  پردازیم. می ی تونستونس با محوریت حزب ندا

 م در تونس تاکنون۲۰۱۱. علمانیت از تحوالت سال ۲

 لیبرال، چپگرا و اسالمگرا . ۲-۱
ِ
  رقابت میان جریانات مختلف: سکوالر

های متنوعی از ساختارها و  علی، حاکی از تأثیرگذاری طیف تحوالت سیاسی تونس، پس از فرار بن
حالی که، احزاب مختلف داخلی، در پـی دگرگـونی  ها و بازیگران داخلی و خارجی است. در گروه

باشند. بازیگران خارجی و به خصـوص غـرب نیـز در  جدی و متحول ساختن شرایط این کشور می
پی مدیریت تحوالت و کنترل روندهای درونی تونس هستند. در هفت سال اخیر سه اتفاق مهم رخ 

کنـد. انتخابـات مجلـس مؤسسـان  یداده که ما را برای شناخت مناسبات قدرت در تونس کمـک م
  تونس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس قانون گذاری.

انتخابات مجلس مؤسسان تونس دارای اهمیت بود چرا که هم قانون اساسـی آینـده و هـم نـوع 
کـرد. نظـام انتخابـاتی مجلـس مؤسسـان در  حکومت و مناسبات قدرت در این کشور را تعیـین می

بود. طراحی و بکارگیری این نوع نظـام انتخابـاتی،  ١نتخاباتی نسبی، استانی و فهرستیتونس، نظام ا

                                                                                                                                         
های اکثریتی که به موجـب آن حـائزین نصـف بـه عـالوه یـک، همـه  نظام های انتخاباتی نسبی، برخالف . در نظام١

تواند صاحب کرسی نمایندگی  دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می ها را به خود اختصاص می کرسی
جام باشد. به این ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله ان

تواند در عین مغلوب شـدن در صـحنه  های اکثریتی، هر حزب یا جناحی می ها برخالف نظام شود. در این نظام می
ها  ها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسـی ها باید کرسی انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام

  گیرد. ای شکل می  های ائتالفی شکننده پذیرد و دولت ای صورت می های بسیار پیچیده میان احزاب، گاه به شیوه

https://www.foreignaffairs.com
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ترین آن ممانعت از تسلط جریان اسالمی و پیـروزی تمـام  به دالیل مختلفی صورت گرفت که مهم
ها بود. شورای تحقق انقالب تونس که اکثریت اعضای آن از  عیار آن با توجه به برتری در نظرسنجی

ها بود و جریان اسالمی در آن در اقلیـت قـرار  ها و مارکسیست ت چپ تونس و سوسیالیستجریانا
. بـر مبنـای داشت، دالیل طراحی نظام انتخابات نسبی را انعکاس طیف متنوع جامعـه اعـالم کـرد

های مختلـف توزیـع شـد و  کرسی مجلس مؤسسان بین استان ٢١٧نتخابت ملس موسسان تونس، 
لیست انتخاباتی وجود داشت. بعـد  ١٤٠دادند و  های احزاب رأی می اد به لیستها نیز افر در استان

درصـد  ٤٠کرسی به حزب النهضه بـه عنـوان حـزب پیشـتاز تعلـق گرفـت کـه  ٩١از اعالم نتایج، 
حزبـی راسـت علمـانی » کنگره برای جمهوری«شد. حزب دوم پیروز، حزب  ها را شامل می کرسی

حزب سوم یعنی ائتالف کار و آزادی، بـه عنـوان حزبـی سوسـیال کرسی را کسب کرد و  ٣٠بود که 
  )http://www.csr.ir/fa/news/258.(کرسی را به دست آورد ٢١دموکرات که 

در این انتخابات، حزب مسلطی در مجلس ایجاد نشد و النهضه مجبور به ائتالف بـا سـایر احـزاب  
ن دموکراتیـک کـار و آزادی بـه عنـوان ریـیس ای که مصطفی بن جعفر، دبیر کل انجمـ پیروز شد. به گونه

برای جمهـوری بـه عنـوان ریـیس جمهـوری  ١یس حزب کنگرهئمنصف مرزوقی ر   پارلمان انتخاب شد،
بـه تـدریج  )http://www.asriran.com( انتخاب شد و نخست وزیـری هـم بـه حـزب النهضـه رسـید.

تونس بازی کردند. به طوری کـه در گرای قومی نقش بیشتری در مناسبات قدرت در  جریانات چپ و ملی
حزب نداء که حزبی علمانی لیبـرال بـود  ٢٠١٤انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانون گذاری سال 

  قدرت بیشتری به دست آورد.
مختلـف بـود. اولـین چـالش، هـای  دالیل عدم موفقیت جریان اسالم گرا مواجهه آن با چالش 

دی برای تشکیل دولت بود که جریانـات علمـانی محسـوب لزوم ائتالف النهضه با احزاب پیروز بع
توان  های خاص خود، می شدند. با توجه به نگاه راشد الغنشوشی به ایده دولت اسالمی با ویژگی می

های پیروز در تعامالت سیاسی را انتظار داشت. چالش دوم، مشـکالت  تعارضات و اختالفات گروه
اختارهای حـاکمیتی بـود؛ از آنجـایی کـه سـاختارهای کـاران سـ جمع بین تغییرخواهان و محافظـه

حاکمیتی فرو نپاشیده، ارتش و نیروهای امنیتی به شکل سابق وجود داشتند و از سـوی دیگـر بدنـه 
                                                                                                                                         

از جمله مطالبات اصلی این حزب تاسیس حکومت جمهوری واقعی در تونس، تامین آزادی بیان و آزادی احـزاب  .١
بود. شعارهایشان عمدتا مبتنی بـر   المللی و نیز برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت و تضمین بین ها انجمن

در  .ردم ساالری، احترام به خواست عمـومی، حکومـت قـانون و مخالفـت بـا اسـتبداد فـردی و گروهـی اسـتم
ی فـردی، برابـری جنسـیتی، دفـاع از حقـوق زنـان و هـا های این حزب طرفداری از تـامین و دفـاع از آزادی برنامه
از نظـر .داردای  نس جایگاه ویژهی مذهبی و همچنین تاکید بر پیشرفت و توسعه تکنولوژیک و اقتصادی توها اقلیت

های مسلمان منطقه در قالب کشـورهای دموکراتیـک و  روابط خارجی، کنگره برای جمهوری طرفدار وحدت عرب
نیز ارتباط دوطرفه و دوستانه با کشورهای غربی است. مسوولین این حزب همانطور که در بیانیـه تشـکیل آن آمـده 

  .اند ع کردهاست از تاسیس دولت مستقل فلسطین دفا

http://www.csr.ir/fa/news/258
http://www.asriran.com
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هایی جدی شد. چـالش سـوم،  جامعه و جوانان، خواستار تغییر بودند. این تعارض تبدیل به چالش
شود. نیروهای چپ به رغم عدم موفقیـت  وط میبه مهار نیروهای چپ در عرصه سیاسی تونس مرب

توانسـتند بـا  در انتخابات از قدرت حزبی، تبلیغاتی، نخبگی و ایذایی باالیی برخوردار بودنـد و می
چهارم اینکه النهضـه در   هایی را برای جریان حاکم به وجود آورند. چالش آفرینی خود، چالش نقش

ر عرصه سیاست خارجی لحـاظ کنـد و در نهایـت فضای سیاسی جدید نتوانست واکنش مناسبی د
مهمترین مشکل، ناتوانی در حل مسائل اقتصادی بود. به هر حال انقالب تونس که به انقالب نان و 
کرامت معروف شد، بخش عظیمی از مطالبات مردم مسائل معیشتی بـود. امـا در دوران حاکمیـت 

اقتصـادی های  لنهضه در اجرای برنامـهجریان اسالمی وضعیت معیشتی مردم بهبود نیافت. حزب ا
ای بـرای افـراد  برای جوانان بیکار ناکام ماند. این برنامه مقرری ماهیانه» آمال« خود از جمله برنامه 

کرد. اما در عمـل کسـری بودجـه از  می جویای کار همراه با خدمات درمانی به مدت یکسال برقرار
ید. بازگشت  چهل هزار کارگر تونسـی از لیبـی درصد رس ٢٠درصد تولید ناخالص داخلی به  ٣٫٧

هـا از  درصد باال برد. اقدامات بانک مرکزی نیز برای ذخـایر بانک ٤٢نرخ بیکاری میان جوانان را تا 
   )Maria,2011:pp16درصد رساند.( ٦تا  ٥م به ٢٠١٢جمله دادن وام، تورم را در 

ت پارلمانی و ریاست جمهوری سـال این عوامل باعث شد که دست باال را در تونس در انتخابا
گـرا منتقـل بشـود. در انتخابـات  های علمـانی راسـتگرا و چـپ از جریان اسالمی به جریان ٢٠١٤

ای را انجـام دادنـد  تونس، چهار حزب سیاسی اصلی با یکدیگر رقابت فشرده ٢٠١٤پارلمانی سال 
گرای خلـق  ائتالفـی چـپکه شامل حزب نداء تونس، جنبش النهضـه، اتحادیـه ملـی آزاد و جبهـه 

کرسی، جنبش النهضه را پشت سر بگذارد که تنها توانست  ٨٦النداء توانست با کسب  بودند. حزب
کرسی به خود اختصـاص  ١٦کرسی کسب کند و اکثریت را از دست داد، اتحادیه ملی آزاد هم  ٦٩

  )https://www.tasnimnews.comگرای خلق رسید.( کرسی هم به جبهه ائتالفی چپ ١٥داد و 
السبسی، نخسـت وزیـر یوسـف شـاهد و رئـیس مجلـس  جمهور رئیسدر تونس  ۲۰۱۷در سال 

محمد ناصر از حزب النداء بودند. ندای تونس ائتالفی گسترده بود که با هـدف شکسـت دادن حـزب 
النهضــه شــکل گرفــت. ایــدئولوژی ایــن حــزب ترکیبــی اســت از بورقیبیســم، سوســیال دمکراســی و 

ای  ی الِسبسی موسس حزب ندای تونس آشکارا از بورقیبسم که نمونه کمالیسم ترکیـهسکوالریسم. باج
ـــر ارزش ـــونس اســـت و ب ـــت در ت ـــد دارد، حمای ـــی و سکوالریســـم تاکی ـــد. مـــی هـــای مل  کن

)https://www.cfr.org(  نیــز اگرچــه النهضــه دوبــاره قــدرت را در دســت  ٢٠١٩در انتخابــات ســال
ایـن کشـور شـد، امـا همـان  جمهـور رئیسشخصـیتی مسـتقل  گرفت، و اگر چه قیس سعید به عنوان

بورقیبـه «دهـد بیشـتر نـوعی  ساختار قبلی در اداره کشور ادامه دارد.  آنچه که اکنـون در تـونس رخ می
است، چرا که سابقه بیشتر سیاستمداران روی کار آمده به دوران ریاست جمهـوری بورقیبـه بـر » گرایی

https://www.tasnimnews.com
https://www.cfr.org
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آمیزی چهره یک رهبر دموکرات را از بورقیبه در ذهـن مـردم تـونس  گردد. السبسی به طور موفقیت می
بورقیبـه علیـرغم   )https://www.foreignaffairs.com( ترسیم کرد و توانست در انتخابات پیروز شود

شـود، چهرهـای  مـی داشتن حکومت استبدادی، به واسطه اینکه به مثابه پدر استقالل تـونس شـناخته
خـود بـرای جلـب نظـر های  است و سبسی از این چهره بارها در سخنرانی محبوب در نزد مردم تونس

   )https://www.economist.comمردم استفاده کرد و تا حدودی در این زمینه موفق شد. (
توان به این نتیجه رسید که در دوران جدید سیاست و حکومت در تونس رقابت  بدین ترتیب می

گرا  پگرا و اسالمگرا وجود دارد. در ابتدای انقالب جریان اسـالمعلمانی لیبرال و چ،  میان سه جریان
به واسطه اینکه نزدیکترین جریان به خواست اکثریت مردم بود، دست بـاال را در رقابتهـای سیاسـی 

گـرا  گراها صورت گرفت، وجود بدنه سکوالر و ملی داشت. اما به دلیل تبلیغات منفی که علیه اسالم
هـای علمـانی لیبـرال و  ل و وخامت اوضاع معیشتی مردم، زمینه رشد جریاندر ساختار دولت از قب

م در هر دو انتخابات ریاست ٢٠١٤چپگرایان فراهم شد و این دو جریان توانستند در انتخابات سال 
گذاری به پیروزی برسند. در زیر تعـدادی از احـزاب پیـروز در انتخابـات جمهوری و مجلس قانون

  گذاریم. یش میتونس را به نما ٢٠١٤
  

  م٢٠١٤احزاب و میزان رای در انتخابات مجلس نمایندگان تونس در سال 
  

  احزاب مرام حزبی درصد  اعضاء
  نداء گرایی تونس، بورقیبیسم سکوالر، لیبرال اقتصادي، ملی 39,6% 86
  النهضه دموکراسی اسالمی، لیبرالیسم اقتصادي 31,7% 69
  حاد وطنی ازادات گرایی  لیبرالیسم، ملی 7,3% 16
  جبهه مردمی تونسی - گراي عربی گرا، ملی کمونیسم، چپ 6,9% 15
  آفاق تونس گرا لیبرالیسم، راست 3,7% 8
  کنگره براي جمهوري گراي چپ، سکوالر سوسیال دمکرات، ملی 1,8% 4
  ابتکار گرا کراسی، ملیولیبرال دم 1,3% 3
  حزب دموکرات کراسی اجتماعیودم 1,3% 3
  جنبش مردم گراي قومی ملی 1,3% 3
  جریان عشق چپ مردم گرا 0,9% 2
  حزب جمهوري گراي میانه ملی 0,4% 1

  1و...   

 
                                                                                                                                         
1. http://www.isie.tn/ 

https://www.foreignaffairs.com
https://www.economist.com
http://www.isie.tn/
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برخی از نمایندگان از ائتالف با حزب نداء خارج شـدند و عمـال اعضـای  ٢٠١٦البته از ژانویه 
ن احـزاب باشـد و همچنـی نفـر می ٦٧وابسته به این حزب در حال حاضر در پارلمـان ایـن کشـور 

تشـکیل  ٢٠١٦که در مـارس   ١جدیدی در درون پارلمان در همین سال شکل گرفت. حزب مشروع
 تبدیل به حزب سوم پارلمان شد. این حزب به رهبری محسـن مـرزوق از  ٢٥شد و با 

ً
نماینده عمال

  )https://majles.marsad.tn(کند. ایدئولوژی علمانی راست لیبرال پیروی می
، اگرچه النهضه بیشترین کرسیها را به دست اورد، اما احـزاب ٢٠١٩مانی سال در انتخابات پارل

 گرایشات ناسیونالیستی و سکوالر دارند، اکثریت پارلمان کنونی را در دست دارنـد، 
ً
دیگر که عموما

  شود.و به نوعی همان مسیر قبلی طی می
  

  م٢٠١٩احزاب و میزان رای در انتخابات مجلس نمایندگان تونس در سال 
 احزاب  مرام حزبی اعضاء

 النهضه  اقتصادي دموکراسی اسالمی، لیبرالیسم 52

 قلب تونس  گرایی گرایی، ملی بورقیبه 38

 کراتیکوجبهه دم  گرایی ، ملییکراسوسوسیال دم 22

 ائتالف کرامت  گرایی، مردم گرایی اسالم 21

 حزب دستوري آزاد  گراي تونسی، سکوالریسم ملی 17

 جنبش مردم  پان عربیسم سکوالریسم، 15

 احیاي تونس  بورقیبیسم، لیبرالیسم 14

 
 2و...  

گرا در تـونس قـدرت را در دسـت  گرا و چـپ شود نیروهای علمانی راست چنان که مالحظه می
گراست، طی بیانـه رسـمی کـه از سـوی راشـد  دارند و حتی حزب النهضه که نماینده جریان اسالم

سم را پذیرفته و میان مسجد و دولت تمایز گذاشت و اعالم داشـت الغنوشی انتشار یافت. سکوالری
حضورش در سیاست نه برای تحقق یک حکومت اسالمی بلکه بـرای احتـرام بـه قـوانین اسـالمی 

 )http://problematicaa.com(است.
سال خودسنجی مداوم و بیش از  ۳۵ی  حّول النهضه نتیجهت«گویید:  راشد الغنوشی در این باره می

درصـد اعضـا  ۸۰ی حزب، بـیش از  ها است. در کنگره نگری ژرف و بحث بر سر ریشه سال درون دو
                                                                                                                                         

  باشد. گرای تونسی، سکوالریسم و لیبرالیسم می دارای مرام ملی. ١
2. http://www.isie.tn/ 

https://majles.marsad.tn
http://problematicaa.com
http://www.isie.tn/
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ی دادند
ّ
ها بـاال گرفـت و  ی پساانقالبی تونس، وقتی تنش در دوره. رأی به حمایت از این چرخش رسم
جای  مخاطره افتـاد، النهضـه پـا پـیش گذاشـت تـا بـه ی کشـور بـه ساختارهای دموکراتیـک شـکننده

ی قدرت راه را برای سازش و آشـتی بـاز کنـد. در اثنـای مـذاکرات بـر سـر قـانون  جویی و قبضه انتقام
م و تعیین اساسی جدید، نمایندگان پارلمانی النهضه امتیاز

ّ
ای دادند، بـا یـک نظـام  کننده های بسیار مه

ب موافقت کردند (النهضـه در ابتـدای امـر خواسـتار نظـامیپار –ریاست جمهوری 
ّ
 مرک

ِ
  لمانی

ً
صـرفا

گذاری اعـالم  ی یکی از منابع قانون منزله پارلمانی بود) و پذیرفتند که قانون اساسی جدید شریعت را به
سبب تمایل النهضه به مصالحه و کار در درون این نظام، قـانون اساسـی جدیـد سـازوکارهای  نکند. به

جتمـاعی، اقتصـادی، دموکراتیک، حاکمیت قانون و طیف کاملی از حقوق مذهبی، مدنی، سیاسـی، ا
هـای سیاسـی و مـذهبی اسـت. مـا  هدف مـا جداسـازی حوزه .محیطی را ارج نهاد فرهنگی و زیست

 مذهب باشـد و قلمـروی مـذهبی را بایـد  معتقدیم که حزب سیاسی نمی
ِ
 بازنمایی

ِ
تواند و نباید مدعی

 مستقل و بی
ِ
د. ما خواسـتار آنـیم طرف باش تعبیر ساده، مذهب باید بی طرف مدیریت کنند. به نهادهای

انداز. پیشوایان [امامان] مساجد نباید  که مسجد فضایی برای گردهمایی مردم باشد و نه پایگاهی تفرقه
شـان آمـوزش ببیننـد تـا  منصبی در احزاب سیاسی داشته باشـند و بایـد همچـون متخصـص در رشته

  الزم یک پیشوای مذهبی را به ها و اعتبار  مهارت
ً
درصـد از پیشـوایان تـونس  ۷فقـط دست آورند؛ فعال

  )https://www.foreignaffairs.com(» اند چنین آموزشی را از سر گذرانده
بدین ترتیب در هندسه جدید قـدرت در تـونس علمانیـت نقـش برجسـته و برتـری دارد و تنهـا 

ی هـا. نمونـه برتـر گراها و علمانی های مختلف علمانی است نه تنش میان اسالم تفاوت میان شاخه
توان در قانون اساسی جدید این کشور دید که بسـیار سـکوالرتر از  ها در تونس را می فکری علمانی

  قانون اساسی قبلی این کشور است.

  . قانون اساسی جدید تونس۲-۲

شد. لذا پـس  پس از تحوالت انقالبی در تونس، ضرورت تغییر در قانون اساسی این کشور دیده می
 ١٤٩در  مـیالدی ٢٠١٤بیست و ششم ژانویه سال  تونساساسی جدید قانون های مختلف  از بحث

 قضـائیه، قـوه ،قـوه مقننـه، قـوه مجریـه  ها، باب از جمله اصول کلی، حقوق و آزادی ١٠ و درفصل 
 حقـوق شـورای بصـری، سمعی ارتباطات شورای انتخابات، شورای شامل(مستقل قانونی نهادهای

آینده، شـورای حـاکمیتی و مبـارزه بـا فسـاد)، تعـدیل های  توسعه پایدار و حقوق نسل شورای بشر،
 )https://www.tasnimnews.com(. احکام پایـانی و احکـام انتقـالی تـدوین شـد  قانون اساسی،

ی قابل ذکر این است که قانون اساسی جدید تونس، دومین قانون اساسی ایـن کشـور از زمـان  نکته
و پس از استقالل این کشـور از  ١٩٥٦سی تونس در ژوئن استقالل از فرانسه است. اولین قانون اسا

https://www.foreignaffairs.com
https://www.tasnimnews.com
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به واسطه برتـری تفکـرات تونس کنار گذاشته شد  ٢٠١١فرانسه تدوین شد، اما پس از انقالب سال 
تر از قبـل اسـت. بـر اسـاس ایـن  بسیار علمـانیقانون اساسی جدید تونس،  علمانی در این کشور،

گرا اجازه ندارند شریعت اسـالمی  جریان اسالم است و شکل حکومت این کشور، جمهوریقانون، 
گذاری معرفی کند. به عبارت دیگر، تونس اولین کشـور عربـی اسـت کـه بـا  را به عنوان منبع قانون
گـذاری  گرایان در مجمع ملی مؤسسان، شریعت اسالم را به عنوان مبنای قانون وجود اکثریت اسالم

ت موظف شد از شریعت اسالم پاسداری کنـد و نسـبت در قانون اساسی قرار نداده است و تنها دول
 .به حفاظت از مقدسات کوشا باشد

، که نشان از برتری تفکر علمانیت بر آن داردترین فصول قانون اساسی تونس،  یکی دیگر از مهم
است. مجمع ملی مؤسسان تونس فصلی از قانون اساسی را تصویب کرد کـه بـه » تکفیر«مربوط به 

 ١٨٢کنـد. از مجمـوع  را جـرم تلقـی مـی» ق به خشونت و نیز حکـم بـه تکفیـرتشوی«موجب آن، 
نفـر  ٢٣نماینده به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و  ١٣١ی حاضر در پارلمان تونس،  نماینده

نفر دیگر نیز رأی ممتنـع دادنـد. ایـن اقـدام پـس از آن  ٢٨نیز مخالفت خود را با آن اعالم کردند و 
ی مردمـی، توسـط شـیخ احمـد اللـوز،  که منجی الرحوی، نماینده ی مخالف جبهـهانجام گرفت 

نماینده ی جنبش نهضت اسالمی، به کفر و دشمنی بـا اسـالم مـتهم و فتـوای قتـل او صـادر شـد. 
های اسالمی تونس شـده اسـت؛ زیـرا  ها و گروه تصویب منع تکفیر سبب اعتراض برخی شخصیت

  )Asam,2014:12(شود. می های ضد اسالم در این کشور الشمعتقدند این اقدام موجب ایجاد ت
بـر نمونه دیگری از این مسئله است. در این فصل  ١٨در باب اول از فصل تاکید بر آزادی لیبرال 

بدون توجه بـه بـن  های اساسی با مضمون حمایت از حقوق بشر و شهروندان حقوق مدنی و آزادی
 )https://www.khabaronline.ir(.تاکید داردهای تفکر دینی  مایه

در مناسـبات  زنـان» مکمل«به نقش در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس النهضه در ابتدا 
و سیاسـی و  ای هـای فـراوان رسـانه به ایجاد جنجال سیاسی و اجتماعی تاکید داشت.این امر منجر

انون اساسـی و در مـتن نهـایی قـ نشینی این حزب در نسخه جدید قـانون اساسـی شـد عامل عقب
های یکسـان داشـته و بـدون هـیچ  شهروندان زن و مرد حقـوق و مسـئولیت« ۲۰طبق ماده  جدید،

قانون اساسـی حمایـت از حقـوق زنـان را بـر  ۴۹همچنین، ماده » رابر قانون یکسانندب تبعیضی در 
 )https://www.huffingtonpost.com. (دولت الزامی نموده است

بـه  داده اسـت. را ارائه نس به طور خاص تضمین جدایی دین از سیاستقانون اساسی توبدین ترتیب 
بنا بـه توصـیف نماینـده - » آزادی مذهب نداشتن«این ترتیب که این قانون نه تنها مجوز آزادی مذهب که 

  .را صادر کرده است )http://mehrkhane.com( - حقوق بشر سازمان ملل امان گلیله

https://www.khabaronline.ir
https://www.huffingtonpost.com
http://mehrkhane.com
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  های مقاومت با آرمانها  بندی: مواجهه علمانی . جمع۳

 بـه زمـان از. دارنـد سیاسـی مناسبات در پررنگی نقش علمانی تفکر تونس، در شد تشریح چنانکه
 دنبـال را ضـددینی های سیاسـت شدت به او تونس، در ١٩٥٦ سال در بورقیبه حبیب رسیدن قدرت

 کـارگیری بـه عـدم و حجـاب ممنوعیـت و مسـاجد به افراد ورود درباره سنی های محدودیت و کرد
 همـان بـا علـی بـن العابـدین زین دوره در مقررات این. ساخت قانونمند و نهادینه را دینی های نماد

  .شد پیگیری شدت
  اگر

ِ
 جریـانی شـد، می شـناخته گرا اسالم جریانی سنتی طور به که را یافته استحال النهضه حزب

 جریـان یکـی ؛.شـود می تقسیم ریانج چهار به تونس در ها علمانی جبهه. ندانیم علمانیت به پایبند
 چـپ تـا مائوئیسـتی از کـه چپ جریان دوم. شوند می فرانکفون و لیبرال های طیف شامل که راست

 محلـی و وطنـی گرایـی ملی شـامل کـه گرایـی ملی سـوم. گیـرد می بر در را چینی چپ و موسکویی
 هـم راست جریان درون . است بعثی و ناصریستی شاخه زیر دو دارای که عروببت چهارم. شود می

 بـه کـه فرانسه طرفداران هم و بود آن عینی نمود علی بن که دارند وجود انگلیس و آمریکا طرفداران
 کنونی احزاب از برخی. دارد را باال دست تونس در حاضر حال در جریان این. معروفند ها فرانکفون

 نـدای حـزب و جعفـر بـن فیمصـط ریاست به آزادی و کار برای دموکراتیک تجمع جمله از تونس
 ماننـد چـپ جریـان. دارنـد قـرار دسـته این در تونس فعلی جمهور رئیس السبسی ریاست به تونس

 کنگره و الشعبیه جبهه صنفی، و کارگری سندیکای ٦٠٠ از بیش برگیرنده در که کار عمومی اتحادیه
 در سـوم جریـان ی،اسـالم سـکوالرهای و لیبرال جریان از پس حاضر حال در... و جمهوری برای
 جریـان و جمهوری حزب و مردمی جنبش مانند »وطنی ملیگرای« جریان. شود می محسوب تونس

 قـدرت از... و عربـی القـومی تجمـع حرکـت البعـث، حرکـت الیوسفیه، حرکت مانند »عرب پان«
   .برخوردارند دیگر جریانات به نسبت کمتری

 نسـبت تونس در ها علمانی که شود می مطرح سوال این تونس در موجود شرایط به توجه با حال
. دارنـد موضعی چه مظلومان از حمایت و استکبار با مبارزه فلسطین، مسئله یعنی مقاومت آرمان به

 ایـن بـه نسـبت تـونس سـکوالر حاکمان های واکنش رصد به ابتدا در باید سوال، این به پاسخ برای
  .پرداخت مسائل

 رابطـه بـه دارنـد، تمرکز خود مردم معیشتی و دنیایی این ائلمس بر که رو آن از علمانی تفکرات
 حـال عـین در امـا دارنـد، توجـه بیشـتر مـادی سـود کسب برای امریکا و اسرائیل با آمیز مسالمت

 جریانهـای رسـد مـی نظر به. داد ارائه علمانی مختلف های شاخه به نسبت کلی حکم یک توان نمی
 هـای علمانی بـه نسـبت فلسـطین مسـئله از حمایت و یلاسرائ و غرب با مخالفت در علمانی چپ
 در. کـرد مشـاهده علی بن و بورقیبه دوره در توان می را آن تفاوت نمونه که. دارند بیشتری عزم لیبرال



اند
ن 
نگا
شا
ن

ی
 شه

مان
عل

 ی
ت
اوم
 مق
کر
 تف
ن با

ت آ
سب
و ن

س 
تون

در 
  

 
 

 

 97  

 حمایـت تـونس در فلسطینی مهاجرین حضور از و بود ها فلسطینی حامی تونس دولت بورقیبه دوره
 ١٩٦٧ قلمـرو بـه اسـرائیل بازگشت خواهان که بود اعرابی فائتال در ١٩٧٣ سال در تونس. کرد می

 بخـش آزادی جنـبش مقـر میزبان تونس. ١٩٩ تا ١٩٨٠ دهه اواخر از. بود ناموفق اقدامی که بودند
 تـدریج بـه فلسـطین قضیه از حمایت به گرایش و بود فلسطین از جنبش این خروج از پس فلسطین

 بـا خـود دیپلماتیـک روابـط اسـت لیبـرال های علمانی از ای نمونه که علی بن دولت اما. شد بیشتر
 در همچنـین. شد افتتاح طرف دو نمایندگی دفاتر بعد سال دو و کرد شروع ١٩٩٤ سال از را اسرائیل

 جنبش با تونس روابط علی بن دوره در. شد برقرار آن متحدان و امریکا با ای صمیمانه روابط او دوره
 مـانع همچنین کشور، این در اسالمی گرای افراط های جریان رشد و تشدید از ترس دلیل به حماس

 ایـران مواضـع تقویت و دولت دو تشکیل همان که فلسطینـ  اسرائیل بحران نهایی حل راه تحقق از
 سـال در.   داشـت قـرار نمـایی متنـاقض حالت در عربستان با تونس روابط دیدن ضربه و تونس در

 موجـب این و کرد سفر تونس به علی بن دعوت به اسرائیل ورمنف وزیر نخست شارون آریل ٢٠٠٥
 یـک عنـوان بـه شـارون دعـوت تونس مردم برای. شد سفر این به مردم سوی از شدیدی اعتراضات
 سوی از غیرخودخواهانه و غیردموکراتیک تصمیمی کشور این عمومی افکار نظر از جنگی جنایتکار

 بـا روابـط سـازی عـادی خواهان علی بن انقالب، از بلق تا حال هر به. شدمی تلقی علی بن رژیم
  دهد. کاهش را خود حکومتی ساختارهای علیه آمریکا فشارهای تا بود اسرائیل

 هـای علمانی بـه نسـبت. دارنـد قـدرت در را باال دست تونس در اکنون که گرا ملی های علمانی
 از فعلـی دولـت حمایـت در را آن نمونـه. کننـد می حمایـت مقاومـت و فلسـطین موضع از لیبرال
 حاشـیه عـرب کشـورهای دیدگاه که کرد اعالم تونس دولت ٢٠١٦ سال در. دید تواند می الله حزب
 تـونس خارجـه وزیر حتی. پذیرد نمی را تروریستی گروه یک عنوان به الله حزب درباره فارس خلیج
 آشـوب گروهـی عنـوان هب الله حزب باره در عرب اتحادیه داخلی وزیران اجالس مواضع کرد اعالم
 اعـراب مواضـع از نیـز تـونس یجمهور رئیس سبسی.  داند نمی آور الزام را آن و پذیرد نمی را طلب
 وزیـر اشـتباه خواست خود خارجه وزیر از وی حتی. کرد انتقاد الله حزب ضد فارس خلیج حاشیه
 بـه توجه با وجود این اب اما.  کند اصالح را عرب سران اجالس در الله حزب ضرر به رای در داخلی
 بـا آمیزی مسـالمت روابـط دارنـد سـعی هسـتند مـادی سـود کسب دنبال به علمانی تفکرات اینکه

 نخسـت الشـاهد یوسـف ٢٠١٧ سال سفر در نمونه برای. باشند داشته آمریکا یعنی جهانی استکبار
 در کـه شـد رشکشـو و آفریقـا شمال به امریکا یها کمک افزایش خواهان واشنگتن، به تونس وزیر
  اسـرائیل از حمایـت و حمـاس از حمایـت عـدم بـر مبنـی آمریکا خواسته با درخواست این مقابل
 قاعـده از بایـد است ها کمک این تداوم خواهان تونس اگر بود کرده اعالم نیز آیپک البی. شد مواجه
 روابـط سـازی عـادی آن و داشت علی بن  دوران در تونس که کند بازی را نقشی و کند پیروی بازی
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   .است حماس ویژه به فلسطینی های گروه با روابط کاهش و اسرائیل با
 پیشـین جمهـور رئیس مرزوقی تبلیغاتی تالش در تواند می را گرا ملی ها علمانی نگاه این از دیگر نمونه

 بـه حمـاس سـران از هیاتی با مرزوقی منصف تونس، موقت جمهور رئیس ٢٠١٤ سال در. دید کشور این
 بیشـتر بشردوستانه یها کمک قول تونس یجمهور رئیس سفر این در. کرد دیدار رضوان اسماعیل استری
 در حتـی.  کـرد ارسـال غـزه نـوار به دارویی یها کمک محموله دو تونس دولت سال این در. داد را غزه به

 یبـرا» ٣ آزادی ناوگـان« قالـب در نداشـت را جمهـوری ریاست سمت که مرزوقی منصف ٢٠١٥ سال
   شد. متوقف اسرائیل توسط ناوگان این که بود شده منطقه این عازم غزه به کمک
 در فلسطینی دولت عضویت و شناسایی از ملل سازمان عمومی مجمع در تونس سال همین در

 در عـرب اتحادیـه خارجـه وزاری اجـالس در ٢٠١٦ سـال در  همچنین. کرد حمایت سازمان این
 حـامی تـونس کـه کـرد تاکیـد دیـدگاه ایـن بـر جهینـاوی خمـیس کشـور، این خارجه وزیر قاهره،

 در تـونس یجمهـور رئیس ٢٠١٧ سـال در.  اسـت بوده همواره فلسطین ملت مشروعهای  خواسته
 و فلسـطین آرمـان از حمایـت جهـت در تالشی هیچ از کشورش کرد اعالم عباس محمود با دیدار

 رژیـم بـا روابـط سازی عادی هرگونه و کرد نخواهد فروگذار فلسطینی مستقل کشور حل راه پیشبرد
  دانست. منتفی را صهیونیستی

 هـا حوزه برخی در تونس در ها علمانی که رساند می نتیجه این به را ما تاریخی، شواهد این تمام
 در قدرت هندسه در علمانی مطرح شاخه چهار میان از. دارند مقاومت های آرمان با هایی همسویی

 چـپ، هـای علمانی امـا دارنـد مقاومـت هـای آرمان با را فاصله بیشترین براللی های علمانی تونس
 تحلیـل در. دارنـد فلسطین مردم از حمایت و فلسطین مسئله در هایی همسویی عرب پان و گرا ملی

  .دهیم می نشان نمودار یک روی بر را مسئله این نهایی
  
  
  
  
  
 جریـان دارد، قـرار مقاومت محور طخ در آنچه مختلف های طیف میان در شد تشریح چنانکه 
 بـرای جریان این. هست نیز سوریه حامی و کند می حمایت فلسطین از که چپی جریان. است چپ

 الله حزب مسئله از و آورد می فشار سوریه با ارتباط حفظ و تونس از سوریه سفیر اخراج از جلوگیری
 هـا لیبرال. است چپ مجموعه ست،ا فعال تونس در مقاومت بحث در امروز آنچه. کند می حمایت

 
ً
 ای مجموعه چپ جریان بود، ایران با سنتی ارتباط دارای که النهضه از جدا هستند مخالفین از عمال



اند
ن 
نگا
شا
ن

ی
 شه

مان
عل

 ی
ت
اوم
 مق
کر
 تف
ن با

ت آ
سب
و ن

س 
تون

در 
  

 
 

 

 99  

 آن از پـس. دارد صهیونیسم و امپریالیسم با مبارزه موضوع در مقاومت با را ارتباط بیشترین که است
 مبـارزه در و امپریالیسم با مبارزه استکبار، با همبارز بحث در هم عرب پان و وطنی گرای ملی جریان

 تــوانیم می زاویــه ایــن از هســتند؛ مقاومــت بــا اشــتراکاتی دارای عربــی کشــورهای اشــغالگری بــا
 در هـم هـا علمانی از دسـته سـه این انگیزه چند، هر. کنیم تعریف قومی جریان با را هایی همکاری
 در اشـتراک امـا اسـت، متفـاوت مقاومـت بـا یهسـور نظام از حمایت در هم و فلسطین از حمایت
 .کند همراه مقاومت با را آنها تواند می اهداف
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