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جليا  ،المجالي واضحا ولقد كان البعدفي واقع الشعوب وفي مستقبلھا ھمية بالغة مسألة المجالية ألل   

 مستقبلمآلھا ولل محددااFن نفسه ويشكل في والمطلب  مسارالمنطلق والحيث من في الثورة التونسية 
وتكتسي التنمية الجھوية والمحلية والتھيئة الترابية في ھذا المجال منزلة  .ريب والبعيدقال الب*د

صر على ھذا الجانب في ھذه الورقة بحيث سنتطرق إلى مسار وحصيلة العملية التنموية قتسنو خاصة،
نصل في مرحلة أخيرة إلى وبالب*د التونسية لنخلص في مرحلة ثانية إلى التھيئة الترابية على أھميتھا 

  .الرھانات المستقبلية
 
I – المسألة المجالية  
  

على مسار الدول والشعوب حيث تحدد التوازنات الداخلية  تكتسي المسألة المجالية أھمية بالغة في  
Tوقد  .قليميالمستوى ا�قتصادي والسياسي والثقافي كما تحدد كذلك الع*قات مع دول الجوار والمحيط ا

انتبھت جل الدول مؤخرا إلى اXھمية اTستراتيجية للمجال في التوازنات العامة ومستقبل المجتمعات حيث  
كفرنسا أو إيطاليا  عالتھيئة تتوضح وتدخل حيز الفعل مع بداية السينات في العديد من الدولبدأت سياسات 

وفي تونس نجد أن المسألة . بعيد الحرب العالمية الثانية ،في حين أن التنمية ا�قتصادية بدأت قبل ذلك
دولة ا�ستق*ل حيث لم مع فشل أولى تجربة تنموية ل المجالية بدأت تطرح نفسھا بجدية مع نھاية الستينات

خت*ل التوازن الجھوي في فية رغم وجود نية واضحة للحد من اناية الكالعا المجالية ي*ء المسألةإيقع 
 7319ِفأول دراسة وضعت بعض التوصيات لم تتم إ� سنة  .والعمل على الحد من ا�خت*�ت الستينات
لكن اXزمة التي شھدتھا الب*د  1985داده إ� سنة أول مثال توجيھي للتھيئة الوطنية لم يتم  إعكما أن 

آنذاك حتمت مراجعة المثال قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد عشر سنواِت في إطار اندراج ا�قتصاد في 
  .العولمة

  
  شكاليةالوضع وا� – 1
  

لمعطيات ا نجم عن بين الشمال والجنوب  لقد مرت الب*د التونسية منذ ا�ستق*ل من اخت*ل         
نتج عن مختلف التجارب التنموية  بين السواحل والدواخل ة وا�ستعمار إلى اخت*ل آخريالطبيع

  .والسياسات المتبعة من طرف السلطة منذ ا�ستق*ل
  

  من اخت%ل إلى آخر - أ 
  

قليمي بين الشمال من جھة اT وأتميزت الب*د التونسية قبيل ا�ستق*ل باخت*ل التوازن الجھوي   
 ...)، الموارد المائيةالمناخ، التربة( نتيجة العوامل الطبيعية أساسا والوسط والجنوب من جھة ثانية

كانت أخصب اXراضي تنحصر بالشمال وكان ا�قتصاد  ا�ستعمار بالخصوص حيثالتاريخ عامة وو
ت لجالية واستوطن. الف*حية بالشمال وروبية بخصب اXراضيتركزت الجالية اX يرتكز أساسا على 

ا�وروبية ا�ستعمارية بأخصب ا�راضي بالشمال، الغربي منه بالخصوص  كحوض وادي مجردة والتل 



كالعاصمة ومنزل بورقيبة وبنزرت وبالمراكز الف*حية مثل سليانة لمدن أھم ابكما استقرت ... اXعلى
ى الحبوب لعجالية توطن ھذه الاقتصر فيه أما في الوسط والجنوب فقد ...وقعفور والفحص وماطر

في الحوض على بعض المراكز المنجمية كما ھو الشأن أو  المحدودة بعض الضيعاتعلى والزياتين 
بقفصة أو القلعة الخصباء والجريصة في الشمال في الوقت الذي كان كامل الجنوب يخضع سطة  المنجمي

ا على ھذ، 1956سنة  ،ونسي للشغلالتقرير ا�قتصادي وا�جتماعي ل*تحاد العام الت قد ركزو. العسكرية
 .والحد من ھذا ا�خت*ل الجھوي وقدم في ھذا الصدد بعض ا�قتراحات لدمج التراب التونسيا�خت*ل 

في إطار التجربة التعاضدية خ*ل الستينات عندما  ،تم اعتماد جزء ھام من ھذا البرنامج في ما بعد وقد
  .والف*حة وا�قتصاد دولة للتخطيطكاتب  الشغيلة أصبح اXمين العام للمنظمة

  
باTضافة إلى  ،يوجد بين السواحل والدواخلأصبح  مجالي أكبر اخت*ل أنون*حظ منذ السبعينات   

ا ھذ .أو بين مختلف المناطق داخل الو�ية الواحدة بين المدن واXريافوالمعھود  التفاوت الموجود 
 يعتبروطيلة نصف قرن ستق*ل المميزة لدولة ا�لسمة ايعد  بين السواحل والدواخل ا�خت*ل الجھوي

  .أساسا المتبعة لتنمية الترابيةسياسة انتيجة 
 بداية التسعينات ن*حظ انحسارا أكبر للمجال ا�قتصادي التونسيمع ما تجدر اTشارة إليه أنه و  

يربط و شرقي والساحلداخل مثلث يضم ك* من الشمال ال كبيرةاقتصادية النشيط والذي يتميز بدينامية 
 وتنقية وظيفية للعاصمةالمناطق الساحلية  لباقي النسبي تراجعالمع توازي البين بنزرت والمھدية وقليبية ب

  .الواجھة الساحلية ھذه لفائدة تونس
   

  التركز الساحلي:  الحصيلة -ب 
  

وا�قتصاد والثروة  والتجھيزات أھم منطقة يتركز فيھا السكانواجھة الساحلية الشرقية ل التمث -1  
  :ھي تمثل

  ). 1984سنويا منذ  %1.21(مع نسب نمو تفوق المعدل الوطني  من السكان 68،4%   - 
  نتاج والصادرات الف*حيةمن اT %60من المناطق السقوي،  51% - 
 من الشغل الصناعي والسياحي 94% - 
 من القيمة المضافة  75% - 
 ...ترناتمن حواسيب نوادي ا�ن %86،4من السيارات و 67% - 
  أعلى مستويات اTنفاق اXسري  - 

  
حيث يمثل منطقة مستقطبة  الداخلية ستقطاب السكان والھجرةاب منذ ا�ستق*ل ھذا الشريط تميز

من  64,7%فالسواحل كانت تمثل . المناطق الداخلية أرياف ومدن النازحين والمھاجرين منللسكان 
  .68.4%عن  تمثل اليوم ما يزيدھي و 1956السكان سنة 

الواجھة الساحلية أما نسبة سكان الحضر فتزيد عن ذلك بكثير �رتفاع نسب التحضر بالسواحل، ف
 منھا 23نجد  اXولىمن المدن  26فعلى مجموع  .تضم أھم المدن وأكثرھا دينامية ديمغرافية واقتصادية

مدينة  26من بين  22ا لدواخل التي نجد فيھلالمعدل الوطني خ*فا  2004-1994تتجاوز نسبة نموھا بين 
في ھذا الشريط الساحلي تحتل العاصمة مكانة متميزة من حيث  .)1,2( نسب نموھا دون المعدل الوطني

  .وا�شعاع الوزن والوظيفة
  

  أھمية العاصمة - ج 
  

أھم قطب  حيث تمثل وفي كامل القطر مكانة ھامة في ھذا الشريط الساحلي تونس تحتل العاصمة
  :، من ذلك فھي تمثل على سبيل المثالنياقتصادي وتجمع سكا

  من سكان المدن 33.6%من السكان و %23 - 
 من حواسيب نوادي ا�نترنات %47,5من مخابر البحث،  %52من عدد الطلبة و 43% - 
 2009من المؤسسات الجديدة سنة  %56من الشغل الصناعي و 35.5% - 



  

 1956من السكان سنة  16 % من يث مرتحمنذ ا�ستق*ل د تدعمت مكانة العاصمة ديمغرافيا قو
في تخفيف التركز أنه رغم  ،قتصاديا فإننا ن*حظاأما . 2004سنة  23%و 1984سنة  20.8% لتصل إلى

تحافظ على نسب ھامة من النشاط  العاصمة � تزال ،مناطق اXخرىالنسبي لل تطورالالعاصمة و
مركز تسيير اقتصادي � نجد أھم و ،قطاعدون ان ا�قتصادي حيث تمثل أكبر قطب للھجرة منذ ا�ستق*ل

ھناك عملية تنقية منذ السبعينات ن*حظ أن  .بجانبه إ� مدينتي صفاقس وسوسة في مراتب بعيدة جدا
اصة الشمال الشرقي ومنطقة وخعموما  لفائدة الواجھة الساحلية للعاصمة تمت وظيفية للنسيج ا�قتصادي

ويبرز ذلك من  بصفة جلية العصرية والمتطورة تكنولوجياتحتكر اXنشطة العاصمة  أصبحتوالساحل 
  ).Belhedi A 2007, 2011(خ*ل دراسة توزع شركات ا�ع*مية والتكنولوجيات الحديثة والمجددة 

  
  المناطق الداخلية -د 
  

في ھذا اTطار نجد أن المناطق الداخلية � تمثل إ� نسبة محدودة من النشاط ا�قتصادي   
تمثل المناطق الداخلية مناطق مھمشة  .المرافق رغم شساعة الرقعة الترابية وأھمية السكانو والتجھيزات

انط*قا من أزمة الحوض المنجمي  ،بحكم ا�ختيارات المتبعة منذ ا�ستق*ل ولقد تتالت اXزمات منذ فترة
 2010دان في أوت إلى القصرين وبن قر آنذاك في محاصرتھا مجاليا،التي نجح النظام القائم  2008سنة 

.  
منذ فترة  أصبح في ھذا اTطار تتفاوت مكانة مختلف المناطق الداخلية حيث نجد أن الوسط الغربي

وليس من باب قبل الشمال الغربي أصبح يحتل المرتبة اXولي يمثل أقلھا تطورا و) بداية التسعينات(قريبة 
  .الصدفة أن تنطلق الثورة من الوسط الغربي

  
  ؟ منطلق الثورة:  الغربيالوسط  -ھــ 

  
من حيث  الثمانينات أكبر منطقة مھجرة أصبحت تحتل الصدارةنھاية منذ  الوسط الغربييمثل 

  ).MDE 1996(نينات قبل الشمال الغربي الذي كان يحتل ھذه المرتبة إلى حدود الثما الھجرة
أھمية اXسرة (سرية والروابط اX )نسب النمو الطبيعي ،نسبة الخصوبة( فالھياكل ا�جتماعية

ساھمت إلى حد كبير بجانب الجانب العقاري المتمثل في أھمية ) الممتدة والروابط العروشية والقبلية
 .إلى فترة قريبة ىحتإلى اXرض وموطن النشأة  في شد السكان ، كلھا عوامل ساھمتاXراضي الجماعية

 في اتجاه تدفق الھجرة نحو السواحل خاصةوتدني مستوى الدخل أديا إلى  الجماعية لكن توزيع اXراضي
مستوى و ان تدفق رصيد الھجرة الداخليةيعكس ينالمصاحب ينوالجدول الوسط الشرقي أو القطر الليبي

  .عبر مختلف الفترات المعيشة في مختلف المناطق
  
  حصيلة الھجرة الداخلية لمختلف المناطق         

  
      2004-1999        1994-1989      84-1979  75-1969                الجھة 

--- ---------------------------------------------------------------------------   
       58.5             47.8   45.5   40.1    تونس

   4.5                  0.3-    6.6-   13.8- الشمال الشرقي
    49.6              18.6   8.9    6.1    الوسط الشرقي

   4.5-                2.7-    1.2    1.8    الجنوب الشرقي
   45.3-               35.9-  36.6- 31.8- الشمال الغربي
   52.5-               23.9-  12.5- 3.5-   الوسط الغربي

     10.3-            3.6-    2.3-   2.5-   الجنوب الغربي
---------------------------------------------------------------------------- 

  المعھد الوطني لvحصاء: المصدر 
  



فإلى حدود نھاية الثمانينات يعتبر الشمال الغربي أكبر منطقة مھجرة ويرجع ذلك إلى بداية القرن الماضي مع استحواذ المعمرين على   
 ولكن مع بداية التسعينات أصبح الوسط الغربي ھو أول منطقة مھجرة لسكانھا. *ل وخاصة التجربة التعاضديةاXراضي وتواصت مع بداية ا�ستق

  ..في حين أن الجنوب الغربي شھد حصيلة سلبية متزايدة منذ نھاية الثمانينات
  

   
           Tد( 2004 - 1975في المناطق الغربية نفاق الفردي في السنة مستوى ا(  

  
                           1975    1985 1990   1995        2000   2005 
 --------------------------------------------------------------------------- 

 1416 1103 677 501 284 98 الشمال الغربي
 1138 909 586 509 324 103 الوسط الغربي

 1466 1017 711 521 416 101 الجنوب الغربي 
 1826 1097 739 600 359 101 الجنوب الشرقي 
 1613 1190 958 760 450 132 الشمال شرقي 
 2048 1594 1275 809 544 166 الوسط الشرقي 
 2390 1761 1282 1007 725 260 تونس العاصمة 
- -------------------------------------------------------------------------- 
 1820 1329 966 716 471    147  الب*د التونسية 

 --------------------------------------------------------------------------- 
  حصاءالمعھد الوطني لv: المصدر                                                                

  
 ة العموميةأھمية الوظيفف*حة الممتدة والجنوبية، تتميز بأھمية الأقل فالمناطق الغربية وبدرجة   

خاصة بالوسط والشمال  والبطالة باTضافة إلى انخفاض مستوى التحضر وأھمية تشتت السكن باXرياف
   .مستقب* مما يطرح إشكالية التنمية بحدة في ھذه المناطق الغربيين

  
المعتمدة على مستوى التنمية وا�ختيارات  مقاربة المتبعةمنطقية لل نتيجة المختل كان ا الوضع ھذ

  .الترابية منذ ا�ستق*ل
  
  ختياراتوا= المقاربة - 2
  

بناء الدولة الحديثة بعد ا�ستق*ل دور في للسعي نحو لقد كان لحركة التحرر ضد ا�ستعمار و  
السلطة الناشئة مما أدى إلى الحد من  المركزية إعطاء اXولوية المطلقة للجانب ا�قتصادي وتركيز السلطة

كما أن اXولوية التي حضيت بھا المسألة ا�قتصادية جعلت المسألة المجالية ثانوية جدا . الجھوية والمحلية
  .و� تطرح إ� عند اXزمات

  
  بناء ا=قتصاد الوطني:  أولوية البعد ا=قتصادي -  أ 

  
ة الحديثة مما أدى إلى تمثلت المقاربة المعتمدة أساسا في أولوية البعد ا�قتصادي في بناء الدول  

كما نجد ذلك في الخطاب السائد وخاصة  "للحاق بركب اXمم المتقدمة" اعتبار النمو كھدف أساسي
لتوطين النمو المرتقب على الصعيد الوطني  اختيار المناطق التي تؤمن ذلكتم ومن ثم  السياسي منه،

لھذا النتيجة الحتمية  .لوغ الھدف الوطني، فالجھة لم تكن إ� ركيزة مجالية ووسيلة لبمختلف المشاريع
كانت التركيز على المناطق المحضوضة آنذاك وتركز ا�ستثمار بھا بصفة مبرمجة أو عفوية التمشي 

  .في المناطق الساحليةتتركز من ا�ستثمار الخاص  %80من ا�ستثمار العمومي و 60 %حيث نجد 
  
  لمةمن ا=ندماج الترابي إلى ا=ندراج في العو*  
  

يمكن القول ھنا أن توجھات الدولة خ*ل الستينات كانت في اتجاه ا�ندماج الترابي للقطر وبعث   
أقطاب تنموية في الداخل تمثلت في معامل تكرير السكر بباجة وورق الحلفاء بالقصرين والصوف 



الصناعات  تعويض الصناعات الموردة وتأميملكن حتمية . ..بالحاجب ومواد البناء بالحامة وجمال
تونس، (عوامل أدت إلى تدعيم الشريط الساحلي كانت ا�ستعمارية وأزمة بنزرت مع الج*ء كلھا 

تيكس بالمنستير، صناعات النسيج صناعات بنزرت ومنزل بورقيبة، المعامل الميكانكية بالساحل، موب*
والمطارات والتجھيزات  من جھة أخرى، أدى إنشاء المناطق السياحية). بقصر ھ*ل، الفوسفاط بصفاقس

. جرجيس إلى تعزيز الشريط الساحلي -المنستير وجربة-نابل وسوسة -بكل من الحمامات المصاحبة لھا
الساحلي منطقة استقطاب جعلت من العاصمة والساحل والوطن شريط ال علجھذه ا�نجازات أدت إلى 

   .سكاني واقتصادي طق جذباالقبلي من
والتي غزت جل المدن  1972اعات التصديرية الخاضعة لقانون خ*ل السبعينات، جاءت الصن  
في الوقت الذي ساعد فيه ا�نفتاح على إرساء اقتصاد تخارجي عززه بعث المركب الكيميائي  الساحلية

  .بقابس والميناء
أما خ*ل الثمانينات والتسعينات فنجد الطرق السيارة والمناطق الحرة بكل من بنزرت وجرجيس   

أخيرا، نجد كل . ..الحمامات والمنطقة السياحية بالمھدية- لسياحية بالقنطاوي ثم الياسمينوالمحطة ا
خ*ل العقدين اXخيرين  أو حتى تلك التي وقع التخلي عنھا بصدد ا�نجاز أو الدراسة المشاريع المنجزة،

النفيظة، كل مثل ضفاف البحيرة بتونس العاصمة، المحطات السياحية بھرقلة والسلوم، مطار وميناء 
  .وكذلك الجامعات واXقطاب التكنولوجية...) سماء دبي، المرسى المالي(مة البرامج بالعاص

عدة مشاريع تم ( على بعض المشاريع المحدودة  عموما فإن تدخل الدولة اقتصر ،أما في الداخل  
شمال الغربي، المركب كالمحطة السياحية بطبرقة، ا�سمنت اXبيض بال،  ...)العدول عنھا مثل سرا ورتان

    ...، السياحة الصحراوية بتوزرالكيميائي بقفصة والمطار
  

قد تم في إطاره بعث وكان المخطط السادس أول مخطط يخصص فص* كام* للتنمية الجھوية لقد   
 وبرنامج التنمية 1982المندوبية العامة للتنمية الجھوية التي تولت إعداد خريطة اXولويات الجھوية سنة 

  . CGDR 1986(1( مثلة الجھوية للتنمية لكل من الشمال والوسط الغربيين والجنوباXالريفية المندمجة و
  

لقد حضي التخطيط ا�قتصادي والقطاعي بأولوية واضحة خ*فا للتخطيط المجالي والترابي الذي   
كس ذلك بشكل واضح وانعوالمؤسسات والتقنيات   الدور والمھامالتوقيت و في درجة ثانوية من حيثبقي 

   .على مستوى التنمية الترابية
  

  عدم وضوح الرؤيا: في التھيئة الترابية * 
  

 ،نحو المدن كان للتجربة التعاضدية اXثر البالغ في اند�ع موجة جديدة للنزوح والھجرة  
نمو  خ*ل النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات مما جعل المدن تسجل نسب ،والعاصمة أساسا

، المدن Unités urbaines (1969(الوحدات الحضرية "مرتفعة جدا ودفع السلط للقيام بدراسة عامة 
أطرتھا إدارة  مع بداية السبعينات وعدة دراسات" Villes et développement (1973( والتنمية 

و الحضري للتحكم في النم وذلك شملت أھم المدن كتونس وصفاقس وسوسة وقابسو ،التھيئة الترابة
. 1975أما القانون اXساسي للبلديات فيرجع إلى سنة . وتلبية الحاجيات من خ*ل التجھيزات والمرافق

ولم توضع ..) 1978، صفاقس  1977تونس(وكانت أولى أمثلة التھيئة العمرانية مع نھاية السبعينات 
وعلينا أن نترقب سنة  بية غائبةفي الوقت الذي كانت فيه التھيئة الترا 1979مجلة التعمير إ� في سنة 

  .للمصادقة على مجلة التھيئة الترابية والتعمير 1994
    

أساسي تم إعداد المثال اXول للتھيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجھوي كاختيار  1985ي سنة ف  
 الثمانيناتفي منتصف  زمة التي عرفتھا الب*دلكن اX .تعتمد على ذاتھا لشد سكانھاجھة جعل من كل 

                                                 
  لقد ساھمنا شخصيا في اعداد ھذه ا�مثلة في مايخص التھييئة الترابية  -  1



التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك وإتباع برنامج اTص*ح الھيكلي  على السلط أجبرت
وتأھيل  1996وا�ندراج في العولمة من بابھا الكبير من خ*ل ا�تفاقية القمرقية مع ا�تحاد اXوروبي سنة 

سنة  ،في الواقع ،التي مثلت 2008ة ليكون جاھزا سن )2008- 1996(سنة  12ا�قتصاد الوطني طيلة 
Xزمة من جديد بداية من الحوض المنجميانط*ق ا.  

    
الذي اندرج كليا في  1998 - 1996في ھذا اTطار تم إعداد المثال الثاني للتھيئة الترابية لسنة   

) ؟(ية سياسة ا�نفتاح وتخلي الدولة الراعية عن مھمتھا وخصخصة المؤسسات العمومية غير اTستراتيج
 جزءھذا المثال اعتمد تقسيم الب*د التونسية إلى  ...تصا�تكمعامل ا�سمنت، وا� )؟(أو غير المربحة 

حول حواضر جھوية وا�ندراج في ا�قتصاد العالمي وذلك ستقطاب اXنشطة اTقتصادية ناجع ومؤھل �
قدره اTعانة والمعونة فخر اFم قسأما ال. يتمثل في الشريط الساحليالقاعدية،  والتجھيزات اXساسية

ومن حسن الحظ أنه لم . جتماعية بالمناطق الداخليةوالبرامج ا� الثروة من خ*ل إعادة توزيع بذلكوالدولة 
حيث تم  تقع المصادقة على ھذا المثال التوجيھي أو المديري للتھيئة نظرا للتبعات السياسية المنجرة عنه

. الح يضم المناطق الساحلية وقسم غير صالح يشمل كل المناطق الداخليةقسم ص: تقسيم الب*د إلى قسمين
ة تم فع* اعتمادھا بصفة غير مباشرھذا المثال التوجيھي  ن*حظ أن جزءا ھاما من توجھات ،في الواقع

     ...مثل نظام شبكة الطرقات السيارة أو اXقطاب التكنووجية 2وھو ما سارت عليه دائما السلطة
  

نھاية  قتصاد الوطني معكانت في البداية تابعة ل* الترابية ة ثانية، نجد أن إدارة التھيئةمن ناحي  
ثم بالتخطيط مع  واTسكان إلحاقھا في ما بعد بالتجھيز ثم تم في شكل مصلحة، بداية السبعيناتالستينات و

ذا التردد وھذه الضبابية ھ. واTسكان ھيزجنھاية الثمانينات ومن جديد بالف*حة ثم بالبيئة وأخيرا بالت
  .للتھيئة الترابية دم وضوح الرؤيا على مستوى المھام والدور وا�نتماءعتعكسان في الواقع 

  
  مركزية ا=ستثمار ودور الدولة -ب 
  

المتمعن في المعطيات يجد ھناك ع*قة متينة بين ا�ستثمار وجل المؤشرات ا�قتصادية إن   
جھة، بين مستوى ا�ستثمار والتشغيل من جھة ثانية، بين ا�ستثمار ومستوى المرافق ا�جتماعية من 

فترة ما والفترة ال*حقة؟ بن  يھوجوأخيرا بين حجم ا�ستثمار ال ،وا�ستثمار الخاص) الدولة(العمومي 
  .تديرھا الدولة وتعتبر المفتاح لكل عملية تنمويةعضوية ھناك إذن حلقة 

  
  الجماعات الترابيةغياب : تغييب الجانب السياسي - ج 
  

وذلك لبناء الدولة الحديثة التي قامت على تدمير كل السلط للجھة لقد وقع تغييب البعد السياسي   
الو�يات التي ترمز إلى انتماءات ترابية جھوية مثل المناطق واXخرى وتغييبھا والعمل على حذف أسماء 

فأسماء الو�يات ترتبط . ات اXولى من ا�ستق*لالتي تواجدت في السنوو نفزاوة، الجريد أو الوطن القبلي
كان ھذا في البداية له تبرير تمثل في القضاء على  ...).و�ية بنزرت، و�ية الكاف(بمراكزھا فقط 

 دوما ن الحزب الحاكم استغلعندما نعلم أاصة خالعروشية والقبلية لكن � نجد له تفسيرا بعد عدة عقود 
   ؟  كا�نتخابات في جل المناسبات السياسيةوالجھوي  ا�نتماء العروشي والقبلي

  Tسعت السلطة المركزية إلى تعزيز وجودھا في المناطق من خ*ل تنظيم مجالي  ،طارفي ھذا ا
تحت إشراف الوالي الذي يعد  1963فمجلس الو�ية لم يحدث إ� سنة . عمودي � مجال فيه لسلطة أخرى

تم إحداث المجالس الجھوية للتنمية التي تضم نواب الو�ية  1989سنة  في. ممثل رئيس الدولة في الو�ية
-ورؤساء البلديات وممثلي المصالح الجھوية وبالتالي كانت ھذه المجالس تمثل لونا واحدا ھي الدولة

                                                 
دون أن تكون لھل أية صبغة رسمية، نفس الشيء بالنسبة  1973سنة " المدن واXرياف"يل عدة توصيات من الدراسة لقد سعت السلط إلى تفع - 2

ھذا التمشي يترك للسلطة ھامشا ھاما في تنفيذ او في التخلي عن بعض المشاريع أو التوصيات . مثل القطب الجامعي لجندوبة 1985لسنة 
  .والقرارات



الذي مكن ھذه  2010قانون جويلية (مع نسبة محدودة Xحزاب الموا�ة في الفترة اXخيرة  الحزب الحاكم
  ).لكن الثورة لم تترك له مجا� للتنفيذ بالمائة 22إلى  7ضة من التدرج من المعار

فكانت تضم رؤساء البلديات مع العمد المعينين تحت رئاسة المعتمد في حين  ،أما المجالس المحلية
  .أعضاء معينين تحت رئاسة العمدة 6-5أن المجالس القروية تضم 

  
* ف أو اTقليم الجھةأما . ةيالو�المعتمدية أو مستوى  � على ،وجود لتمثيل حقيقي للسكان ف*  

وھو  ،يا وفرنساليطاإو أو اسبانيا أخ*فا للعديد من البلدان اXخرى كالمغرب  وجود له بالب*د التونسية
ھذه . قليميللتنمية الجھوية والتھيئة الترابية على المستوى اTمناسبا مستوى � بد من خلقه ليكون مجا� 

بشكل أو  ولتشكل سلطة مضادة تعدل للمتساكنين سات � بد أن يضمنھا الدستور لتكون سلطة ممثلة المؤس
الذين يعد�ن السلطة  بجانب اXحزاب والمجتمع المدنيإن وجدا من طغيان وزيغ السلطة المركزية بآخر 

  .السياسية
  
  حتواءالتعديل، التأطير وا=:  البعد ا=جتماعي -د 
  

 يميز جل البرامج التنموية لتعديل غالبا ما كان الطابع ا�جتماعي والسياسي ،في ھذا اTطار  
 الدورة ا�قتصادية والتخفيف من حدة اXزمات المحلية والجھوية وتقليص الفوارق ولو بصفة محدودة بين

 ريافلتثبيت السكان في اX 1973فكان برنامج التنمية الريفية سنة . المدن واXرياف والحد من النزوح
)CGDR 1984 ( وكان بعد ذلك برنامج التنمية الريفية المندمجة ثم الحضرية المندمجة وكذلك برامج

فجل البرامج . 3قاعدة التوزيع بين الو�ياتالتي ليس فيھا من الجھوي سوى  1987التنمية الجھوية سنة 
التي لة التنمية المحلية والجھوية تتسم بعدم ا�ندماج ولھا طابع قطاعي وتحمل في طياتھا معالجة تقنية لمسأ

ي أدنى تنسيق في الزمان ألبرامج قطاعية دون  )Saupoudrage( مجالي عملية نثرأريد لھا أن تكون 
 ،والمكان ومن حيث ا�رتباط التقني بين مختلف العمليات المبرمجة من طرف الوزارات كل على حدة

أو ترميم المساكن المتداعية أو  ف*حي وقاعة ع*ج وحديقة كاXطفال وجزء من مسلياض تجمع بين ر
  ...بعث مواطن شغل 

  
  والمجھود محدودية المشروع - ھـ
  

من  والمعدودة إ� بعض الحا�ت المحدودة  (décentralisation) برامج ال*مركزيةلم  تسجل    
أو  فاط قفصة أو ميب*تكسمثل شركة فوسبمواطن اTنتاج المؤسسات التي حولت مقراتھا ا�جتماعية 

بالمائة من  60المركب الكيميائي فالعاصمة بقيت مركز القرار السياسي وا�قتصادي حيث تستقطب 
  .شركات المحدثةلتزال تستأثر بنسبة ھامة من ا و� المقرات ا�جتماعية

ق المناط ھافقد استفادت من) déconcentration( أو ال*تركز كما أن سياسة تخفيف التركز
في الوقت التي لم تستقطب فيه المناطق الطرفية  أساسا البينية والوسطى التي توجد في الحزام الثالث

بعث صندوق ال*مركزية  إ� نسبة محدودة جدا رغم كل ا�متيازات الممنوحة منذوالو�يات الحدودية 
وكل  1993ومجلة ا�ستثمارات سنة  1987و 1981وقوانين  )Foprodi( 1977 الصناعية سنة

   .2010النصوص ال*حقة لتحديد مناطق التنمية ذات اXولوية إلى حدود 
  

بالمائة من ا�ستثمار العمومي  11%إجما�  � تتجاوزفھي  )PRD( رامج التنمية الجھويةأما ب
  مسألة التنمية الجھوية والمحلية؟ يةتسو يمكن فھل بھذه النسب. من إجمالي ا�ستثمار 5.2%و
  
  

                                                 
 ... ضم كل البرامج التي لھا قاعدة جھوية في توزيع ا�عتمادات كالتنمية الريفية المندمجة والحضرية المندمجة والحضائرھذا البرنامج بعث لي 3 -



  
  
  والنضال طلبيةمثنائية ا�قصاء وال:  تيجةالن -  3
  

على مستوى اTقصاء والمطلبية مما يجعل  يمكن أن نتبين من خ*ل ما سبق أن ھناك ثنائية مجالية  
  .الم*ئمة بينھما عملية معقدة وتحدد مستقبل الثورة والب*د

تتمتع ) منھا لسياحيةخاصة الصناعية وا(السواحل والمدن الكبيرة والمتوسطة  نجد أن ،من جھة –أ 
 قع تھميشھا على المستوى السياسيھامة و اجتماعية متوسطةشريحة تمتلك و متنوع ومتطور اقتصادب

من ھذا . لكنھا تتمتع بقة شرائية � يستھان بھا نسبيا ولكنھا بدأت تتھرأ في السنوات اXخيرة أساسا
والحرية  مشاركة السياسية والديمقراطيةيتمثل في اللھذه الفئات   المطلب اXساسينجد أن  ،المنطلق

 سواء كانت موجھة أو مباشرة تفاقمت بصفة ملحوظة بعد الثورة لحظنا أنھا وكذلك المطلبية المھنية التي
  .غير مؤطرة تماماو عفوية

 ،تعيشالتي  وبعض المناطق الفقيرة بالسواحل ريافواX المناطق الداخليةنجد  ،من جھة ثانية –ب 
وقعا يتمثل في اTقصاء ا�جتماعي أكبر تھميشا آخر أكثر ضراوة و ،ى التھميش السياسيباTضافة إل
شغيل في الت يتمثل لھذه الفئات والمناطق المطلب اXساسينجد أن  من ھذا المنطلق. باXساس وا�قتصادي

  . والتنمية والحد من الفساد
  

Tالنضال السياسيثل في تمنضالية تو مطلبيةقصائية أنتجت ثنائية ھذه الثنائية ا-Tيديولوجي من ا
ولو بصفة متأخرة  هالفئات الشعبية رافقمطلب ف .من جھة أخرى ا�قتصادي-النضال ا�جتماعيوناحية 

على الثورة بقدر كبير  استحوذت قد تكون لنخب التي للشرائح المتوسطة واالسياسي  مطلبوأطره ال
وا�نتخابي  ييديولوجء اXولوية للجانب الحزبي واTوإعطا يديولوجيمن خ*ل التأطير اTومطالبھا 
  .على حساب البعد ا�قتصادي والتنموي وا�جتماعيوالقانوني 

من الدواخل  انطلقتي الت أن قافلة الكرامةرى حيث ن ةفي مسار الثور كذلك ھذه الثنائية نجدھا
عتصامات القصبة مثلت ا وأن. أساسا العاصمةردت عليھا قوافل التضامن وا�عتراف من السواحل و

إزاءھا  تجذيرھا رغم تردد النخب والمجتمع السياسيساھمت في المراحل الفارقة في مسار الثورة و
الجانب أن إلى حد اليوم حظ فن*. لتفاف عليھا في ما بعد�مع ا من جھة أخرىوحتى رفضھا في البداية 

واXحزاب  ووسائل اTع*م ي الصحفالنقاشات فعلى مستوى طاغيا على الساحة  � يزال السياسي
الراھنة ولضغط الزمن المرتبط  نظرا لما تتطلبه المرحلةباXمس والمجلس التأسيسي اليوم والھيئة العليا 

أو حاليا من خ*ل تحديد   2011أكتوبر  23ثم  2011جويلية  24(نتخابية اعيد ا�موالبا�نتخابات وب
ينذر ھذا الوضع . لذي نجد فيه البعد التنموي وا�قتصادي مغيبا تمامافي الوقت ا) موعد ا�نتخابات القادمة

الثورة التي انطلقت كان قداحة والذي  نظرا Xھمية البعد الجھوي والترابي في صيرورة الثورة لخطراب
  .لى كل المستوياتع ،وأقلھا نموا على اTط*ق فقرا المناطقأكثر من 

  
  تونس في مفترق الطرق – 4
  

العديد من الدراسات في العالم أن التنمية الجھوية والھيكلة الترابية تكاد تكون مستحيلة  لقد بينت
ضعيفة أو مرتفعة وذلك لمحدودية الموارد في الحالة ا�قتصادية والحضرية عندما تكون المؤشرات 

الجھوي وتغيير  فالحالة الوسطى تمثل المرحلة المواتية للعمل. اXولى وصعوبة المسألة في الحالة الثانية
  .البنى التحتية والترابية

مرحلة حرجة التي تمثل  الوسطىھذه المرحلة الثمانينات في نھاية الب*د التونسية توجد منذ ف
  :حيث تتميز ة والتھيئة الترابيةلجھويتنمية ابالنسبة إلى الفارقة و

  بمستوى دخل متوسط - 
 السكان اليوم ثلثي وتفوق 1975بالمائة منذ  50تجاوزت  مرتفعة نسبة تحضر - 
 بالمائة 20و 15نسبة تشغيل صناعي متوسطة تتراوح بين  - 



 نسبة تمدرس مرتفعة - 

  
جود بنية أن التنمية الجھوية تخدم المصلحة الوطنية بصفة غير مباشرة فو كما تجدر اTشارة إلى 

وف ا�قتصادية ل الظرجتأقلم مع اليمكن من ضمن تجنب المخاطر الداخلية والخارجية وي ترابية متوازنة
 هتفتح باب المستقبل على مصراعي ،التي � تتوفر إ� بتوفر بنية مجالية مستدامة ضمن التنمية المستدامةيو

  .و� تستجيب فقط لمقتضيات الظرف الراھن والمدى القصير
 

II – التنمية الترابية ومقوماتھا  
  

قت مضى في تاريخ الب*د فقد لقد طرحت الثورة وبصفة جدية المسألة المجالية أكثر من أي و  
  .بينت أن أي بناء مستقبلي � يمكن أن يمر إ� من خ*ل التنمية الترابية

  
   التنمية الترابية -  1
  

النمو والتقدم وا�ستق*لية : تعتمد التنمية عموما أو التنمية الترابية على أربع ركائز أساسية   
  .ھاوا�ستدامة في انط*ق العملية ومسارھا وصيرورت

من خ*ل وتركيمھا في تطور الثروة  ،والجھوية أو المحلية خصوصا ،عامة تتمثل التنمية الترابية        
للمجتمع وھو ما يتمثل  وال*مادي وتطور اTنتاج المادي والمؤسساتارتفاع اXجور والمداخيل ل~فراد 

ى تحول نوعي ھيكلي للتركيبة إل ،في مرحلة �حقة ،يفضييمكن أن  ھذا النمو. ا�قتصادي في النمو
ھذه تتمثل و ا�جتماعية وا�قتصادية تطور المرافق والتجھيزاتإلى ا�جتماعية والذھنية والسلوكية و

إلى التحول الھيكلي ليس آليا  فالتدرج من النمو  .)Modernité( والحداثة )Progrès( في التقدمالمرحلة 
  .والنمو � يفضي دائما إلى التنمية

  
توفر مما يتطلب  ولو بنسبة محدودة تتطلب ا�عتماد على الذات أساسا التنموية لعمليةھذه ا

أساسيا من شرطا  مثلستدامة التي تما يضمن ا�مالتمويل المؤسسات والسلطة وكمقومات ا�ستق*لية 
  .شروط التنمية والتي تجعلنا اليوم نتحدث أكثر من قبل عن التنمية المستدامة

  
تتطلب وجود جماعة ترابية ممثلة  وطنية أو جھوية أو محلية، سواء كانت ،عامة بيةفالتنمية الترا

في تصور واقعھم وتحديد مستقبلھم بصفة  الفعلية للسكان تسھر على شؤونھم وتمكنھم من المساھمة
بأتم معنى الكلمة،  مما يجعل منھم مواطنين ،في إطار المواطنة واTنصاف والديمقراطية تشاركية
ن في الشأن العام مما يضمن تملك المجال وتنظيمه والمحافظة عليه راھنا ولمستقبل اXجيال بحيث يساھمو

  .يصبح المجال ركيزة من ركائز التنمية التي � تستقيم دون توفر السلطة الترابية التي تمثل المجموعة
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ستق*لية نسبية وبموارد مالية اتمتع بتدير شؤونھا وت ،ھي جماعة ممثلة لسكان منطقة محددة  
ناء كل ما له تبعات على ثستاب التي تھم المجموعة جوانبكل التمكنھا من تصريف أعمالھا والتدخل في 

تويات ترابية عدة مس ،في ھذا اTطار ،ويمكن أن نتبين. المجموعة الوطنية أو على مناطق وأقاليم أخرى
  .لمعتمدية والو�ية والجھة أو اTقليماإلى  البلديةالمدينة أو  تتدرج من 

  
في نجده  وتجدر اTشارة إلى أن المستوى اTقليمي غير موجود بالب*د التونسية في الوقت الذي

الو�يات المتحدة، ( باTضافة إلى البلدان الفيدرالية ...)، إيطاليافرنسا، أسبانيا( جل البلدان الديمقراطية



مستويات ترابية تسيرھا ھيئات منتخبة تتمتع  4 أو 3غالبا   التي نجد بھا ...)لمانيا، البرازيل، الھندأ
  .مع المھام المناطة بعھدتھا ومع اXھداف المحددة لھا تتماشى مادية ومالية بص*حيات واسعة وبإمكانيات
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، التوازن المجالي :قط منھا فالبعض عدة أھداف نذكر  أھداف التنمية الترابية فيلخص تت  
  .الديمقراطية والحوكمة، المواطنة
يتمثل في العمل على إيجاد بنية ترابية متوازنة قابلة للتأقلم مع جل الظروف  : التوازن المجالي -أ   

المتوازنة تتمثل في توزيع معتدل للسكان والمدن واXنشطة  الترابية ھذه البنية. الخارجية والداخلية
وتضامني   لتجھيزات اXساسية بشكل يضمن تنمية كل أرجاء القطر بشكل متكافئ ومعتدلا�قتصادية وا

فترات النمو وا�نسجام والتقارب أو فترات ( في كل الظروف ا�قتصادية والسياسية الدولية والجھوية
ستوى الوطني على المحتى في حد ذاتھا  فالتنمية المجالية المتوازنة تمثل ھدفا ).التأزم والنفور والتباعد

فالمناطق . وتخدم المصلحة العليا للوطن بدرجة أولى وبغض الطرف عن مصلحة كل جھة على حدة
ى بعناية خاصة لدعم المدن والتجھيزات وربط مختلف المناطق ببعضھا بغض ظالحدودية يجب أن تح

 .ربية من عدمھافتح الحدود على البلدان الشقيقة من دونھا أو قيام السوق المغاإمكانية الطرف عن 
يجب أن ينقلب إلى انبين فالھاجس اXمني الذي كان قائما والذي يفسر نوعا ما التھميش الحاصل من الج

وتصبح في  تحقيق التنمية بھذه المناطق لتكون صمام اXمانھاجس يتمثل في  ،ھاجس أمني من نوع جديد
  .المجا�ت الحدودية عنصر ربط وتواصل وليس عنصر قطيعة ونفور

  
راد والمناطق والحد ففي اTنصاف بين اXالمواطنة في جانب كبير منھا تتمثل  : المواطنة –ب   

فالمواطنة تعني ا�نتماء  .من الفوارق من خ*ل خارطة للطريق واضحة بشكل يضمن التنمية التضامنية
افة إلى ضفبا�.  إلى نفس الوطن وتفرض المساواة في التعامل بين كل المناطق وتمكينھا من نفس الحظوظ

الحقوق اXساسية التقليدية كالغذاء والصحة والتعليم والتنقل نجد أن دائرة الحقوق � تنفك تتوسع لتضم 
 .كل ما يھم المجموعةحقوق إضافية تتمثل في الحق في التنمية والمساھمة في الشأن العام والمشاركة في 

يقبله الجميع من  لمناطق وھو ما يفرض تمشيا توافقيافالمساواة بين اXفراد تفرض وجوبا المساواة بين ا
   .خ*ل التشاركية والحوار

  
 يرتكزة ومواطنالمن منطق  التضامن الترابي ينبع : التضامن الترابي بين مختلف الجھات -ج   

 أو الھبة،الحق والواجب وليس من باب الشفقة نفس على على ا�نتماء إلى نفس الوطن ومن ھذا المنطلق
 الثروة من الحفاظ على جزء منھا خلقيتطلب القيام بإص*ح جبائي شامل يضمن للمنطقة التي تمما 

Tضط*ع بمھامھا تمكنھا من ا�من الثروة محددة لسلطة المركزية من نسبة يمكن او نتاجتحفيزھا على ا
لتضامن بإسم ا نصيبھا من الثروة الوطنيةلمناطق الفقيرة اXخرى من الحصول على لكذلك يسمح و

 يمكن من تمويل الجماعات المتأتية من الجباية المحلية أن جزأ من الموارد كذلك نجد ،بھذا الشكل. الوطني
مع جل اXنماط التنموية نسبيا ھذا التضامن الترابي يتماشى  .من مستوى أعلى كالو�ية أو اTقليم الترابية
 في إطار العولمةيمكن أن يندرج و ا�شتراكيةسواء منھا الليبرالية أو  على المستوى الوطني المتبعة

طبقا لعدد محدد من وإقليم تحدد ميزانية كل بلدية  ،فرنسا مث*العديد من البلدان، ك ففي. بمختلف أشكالھا
  ...المقاييس مثل حجم السكان ونسبة التجھيز ومستوى الثروة المحلية

  
اXحزاب والمنظمات المھنية واطق والجھات على تمثيل المنالديمقراطية ترتكز :  الديمقراطية –د   

وجل اXنظمة وصو� إلى أعلى الھرم، فإن الديمقراطية تبنى من اXسفل  ،ضافة إلى ذلكبا�. جتماعيةوا�
فالسلطة . في العملية التنموية ومنتخبة وتتقاسم اXدوارمستويات ممثلة  4أو  3الديمقراطية ترتكز على 

تمثل السكان وتمكن الفرد من أن يكون مواطنا بأتم معنى الكلمة ) إقليميةة، و�ئية، بلدي(أو الترابية المحلية 
الفعلية في كل جوانب الحياة ا�جتماعية في مختلف المستويات الترابية مما يجعل تشاركية وذلك عبر ال



لھا والحد من وتمكن من تعدي ...)، المحليةالمركزية، الجھوية( الترابية اXخرى منھا سلطة مضادة للسلط
  .تغولھا إن لزم اXمر

  
تتمثل في المشاركة الفعلية في الشأن المحلي والجھوي : ) أو الحكم الرشيد(الحوكمة  - ـھ  

كل  مما يتطلب تشريك كل الفاعلين في المنطقة في عملية وفاقية تضمن اندراج ،والتصور وا�ختيارات
 Tout ce( "ينجز لفائدتي دون مشاركتي فھو ضدي ام كل"اXطراف في العملية التنموية تبعا للمقولة 

qui est fait pour moi sans moi est contre moi.(  فالدولة تتواجد من خ*ل من يمثلھا كالوالي
في شكل لكن المسير الفعلي يجب أن يكون منتخبا وممث* للسكان  ،ين يسھران على التنسيقذأو المعتمد ال

من جھة ثالثة نجد  تتولى وضع الخطط وتحدد البرامج وتتخذ القرارات،  منتخبة جھوية ومحلية جالسم
ھذه الث*ثية  .تتولى ا�ستشارة والدراساتو تضم المصالح الفنية الجھوية والمحليةالتي  تقنية ال مجالسال

   .الترابية مت*زمة للوصول إلى الحوكمة
يات الترابية في نفس الوقت بما يعني في مختلف المستو تشاركية الفاعلةفالمواطنة تقتضي اليوم ال  

وما يتطلبه ذلك من المساھمة الفعلية في نحت  ذلك استبطان ا�نتماء إلى عدة ترابيات في نفس الوقت
المساھمة الفعلية في نحت عبر ) géogouvernance(م*مح الغد عبر الحوكمة و الحوكمة الترابية 

وقت Tبداء رأيه وتغيير القرارات ي أاطن من التدخل في بوابات تفاعلية تمكن الموم*مح الغد واعداد 
في  لتعديل البرامج وا�ختيارات من اTط*ع على رغبات وتطلعات المواطن ينالمسؤولتمكن كذلك و

 .الحين وفي الوقت المناسب
جعلھم يندرجون في العملية تحفيزھم وھذه الحوكمة تتطلب تحديد الفاعلين المحليين والجھويين و  

في الجھة أو المنطقة من خ*ل بعث ترابيا نموية وذلك من خ*ل اضط*عھم بدور إيجابي وتجذيرھم الت
وجھوي من شأنھا أن تؤسس �قتصاد محلي بدعم من الدولة  بنوك جھوية وشركات جھوية ومحلية للتنمية

شأنه أن يخلق يمكن من توظيف الموارد واستغ*ل كل اTمكانات والكفاءات المتوفرة للتنمية مما من 
إذا ما اXصلية دينامية محلية تساھم في شد السكان وحث اTطارات المھاجرة على الرجوع إلى مواطنھا 

وجعل ھذه المناطق مواضع جذب لسكان المناطق اXخرى  تحسنت أطر العيش وتوفرت المھن الم*ئمة
  .  مما يغير كليا من صورة المناطق الفقيرة والمھمشة حاليا

    
التراب أصبح يمثل فالمجال أو . عكس العملية التنموية حتمية � بد من اTشارة إلىنھاية، في ال

). رأس المال، العمل، اXرض(باTضافة إلى العوامل التقليدية في علم ا�قتصاد  إنتاج في حد ذاته لعام
 معوقاتى الن ننظر إلستغ*لھا قبل أاننظر إلى اTمكانات المحلية والجھوية وكيفية ھذا بجرنا إلى إن و

فجل المناطق لھا خصوصياتھا ولھا من المميزات ما يجعل منھا مناطق . عملية التنميةتحول دون  التي
فالسؤال الذي يجب أن . جذب كلما غيرنا في التمشي والعقلية التقليدية التي تركز دائما على السلبيات

عوض  غ*لھا وتوظيفھا؟تكيف يمكن اس ،تھاھي خصوصيا مكانات المنطقة، ماإ يھ ما: يطرح ھو التالي
  .عن معوقات التنمية وحدودھا
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تقوم التنمية الترابية على عدة أسس سنقتصر على البعض منھا كالجانب المؤسساتي والمالي   
  .والجبائي

  
ناسبا لتكوين سوق اقتصادية يجمع اTقليم عدة و�يات بحيث يمثل حجما م:  خلق الجھة أو ا�قليم – أ

ول عاصمة حھذا اTقليم يتكون . ويشمل عدة أنشطة متنوعة تضمن التكامل والتنافسية في نفس الوقت
تضم عدة مستويات من إقليمية تؤطر الجھة وتوفر كل الخدمات الجھوية عبر شبكة حضرية متراتبة 

لتقليدي للقطر وتضم مناطق ساحلية وداخلية في تقطع مع التقسيم الترابي اھذه اXقاليم  .الحضرية المراكز



وتتميز ) سنة 25-20(والبعيد  )سنة 15-10( نفس الوقت لتكوين أقاليم مندمجة على المدى المتوسط
  .ومتكاملة ومندمجة بإشكالية تنموية مميزة

أن تقوم على التخصص وأن تقتصر على أحادية ويستحسن خ*فا للتنمية المحلية التي يمكن   
فإن التنمية اTقليمية � تقوم إ� على التنوع نظرا لصغر الحجم ومقتضيات الفاعلية والتخصص  اط النش

  .ا�قتصادي مما يضمن التكامل والتكافل والتنافس والنجاعة في نفس الوقت
  

تتمثل في خلق المؤسسات الدستورية للسلطة الجھوية :  وسائل التنمية الجھويةمؤسسات وتوفر  –ب 
Tھذه المجالس تشمل . ية في شكل مجالس منتخبة تسير شؤون المنطقة با�ستعانة بالجالس التقنيةقليموا

  .البلدية والمعتمدية والو�ية والجھة
في بعث صندوق للتنمية الجھوية وصندوق آخر للتنمية المحلية داخل اXقاليم  الوسائل كما تتمثل

البنوك مع اندراج القطاع الخاص والمواطن  منتكون في مرحلة أولى بمبادرة من الدولة وبمساھمة 
العادي �حقا وبصفة تدرجية في شكل مساھمة في رأس مال ھذه المؤسسات لتحفيز ا�ستثمار الجھوي 

   .والمحلي والتجذير الترابي للفرد والجماعات وخلق ع*قة جديدة بين المواطن ومجاله
  

البنوك الوطنية رأس المال الجھوي والمحلي و بتشريك للتنمية جھوية بعث بنوك جھوية وشركات –ج 
العمومية والخاصة، خاصة وأن الثروات متوفرة في جل المناطق ولو بنسب متفاوتة و� تتطلب سوى 

� تھتم بالجھة إ� إذا استوفت كل شروط المردودية فالبنوك الوطنية . التحفيز وخلق المناخ الم*ئم
المناطق وتتولي في النھاية تبني تمويل المشاريع اXكثر مربوحية  الك*سيكية وتقوم بموازنة بين مختلف

س المال محليا أو أأما إذا كان ر. وبھذا التمشي يقع تغييب الجانب الجھوي والمحلي لفائدة البعد الوطني
باTضافة إلى ...) أفراد، كبار الف*حين والتجار، أرباب المھن، شركات تنموية وبنك جھوي( إقليميا
  .ة، فإنه سيتوجه كليا إلى ا�ستثمار المحلي والجھويالدول

  
مع تقييم كل السياسية التي وقع إتباعھا إلى  بشكل فعلي دارية وا=قتصاديةمركزية ا�%العمل على ال – ـھ

تفعيل اFليات تدعيم ال*تركز و ومن التركز  لى ذلك يجب العمل على دعم التخفيفإباTضافة  ،حد اليوم
دية فعلية تؤدي إلى تعديل الكفة ھا أن تشجع التوطن في المناطق الداخلية وتخلق دينامية اقتصاالتي من شأن

  .نسبيا لفائدة المناطق الطرفية والحدودية والمناطق غر المحظوظة
   

تنمية المناطق  المناطق المحضوضة تساھم فييجعل من شأنه أن  إص%ح شامل للنظام الجبائي –و 
في ھذا اTطار، يجب تقاسم الثروة  .ةشكل يمكن من تمويل التنمية الجھوية والمحليالمحرومة والفقيرة ب

بشكل يمكن كل السلط الترابية من قسط من التمويل الذاتي يجعلھا تتمتع بحد أدنى من ا�ستق*لية مع سن 
خ*قي اX خ*فا للطرح يجعل منه حقا للمناطق الفقيرة وواجبا على المناطق الغنيةوالتضامن المواطني 

  .سائداو� يزال الذي كان 
  

يضبط التوجھات اXساسية بعد الثورة ويخدم اXھداف التي قامت  ة الترابيةئإعداد مثال جديد للتھي –ز 
من أجلھا كالتوازن الترابي واTقليمي وإعادة ھيكلة النظم الحضرية الجھوية وتعديل النظام الحضري 

للثروات واXنشطة والسكان والتجھيزات ويمكن الب*د من بنية  الوطني بشكل يضمن التوزيع المتكافئ
ھذا المثال يحدد  .وقادرة على الت*ؤم مع جل الظروف ترابية ومجالية متوازنة تؤسس لتنمية مستدامة

م*مح تونس الغد ويؤسس لمجال متوازن متضامن يطيب فيه العيش أينما كنا، يعدل من تضخم العاصمة 
متوسطة والبينية التي تعتبر الحلقة اXضعف من المنظومة لتھا الدولية ويدعم المدن ادون المس من جاذبي

  ).Belhedi A 1992, 2004(الحضرية الوطنية 
   

قتصاديات جھوية اببعضھا البعض من خ*ل بعث وربطھا للجھات والمناطق  فك ا=نحباس الترابي –ح 
 Systèmes productifs(محلية ظومات إنتاجية ومن) Filières(مرتبطة عبر شبكات إنتاجية ومتنوعة 



localisés ( وكذلك من خ*ل شبكات نقلية مترابطة اعتمادا على مقتصدات القرب)économies de 
proximité ( والترابط)économies de connexité ( مما يخلق اقتصاديات إقليمية قائمة الذات

ھذا الترابط الجھوي يجعل المناطق الداخلية خاصة تنمو  .اTمكانات المحلية والجھويةومتكاملة تعتمد على 
  .الحدوديالطرفي أو  بصفة مستقلة عن العاصمة ويعوض سلبيات الموقع 

  
  

المسألة الترابية والمجالية على النقاش العام خ*ل  حطريمكن أن نركز على ضرورة في النھاية،   
ن تدلي بدلوھا في المسألة ويقع حسمھا بمساھمة أ واXطراف الفترة ا�نتقالية لكي يتسنى لكل اXطياف
  .من المجتمع التونسي الجميع والتوصل إلى حل يرضي اXغلبية

� تتمثل في القضاء كليا على الفوارق الجھوية وبين المناطق واXوساط وھي المجالية فالمسألة 
تتمثل في تحديد مستوى ر ما على المستوى ا�قتصادي في نفس الوقت بقدتماما عملية خيالية وغير ناجعة 

الذي يضمن في نفس الوقت استمرارية نمو المناطق الدينامية ويأخذ بيد  التفاوت المقبول من الجميع
 يتطلب مساھمةھذا التمشي . المناطق الفقيرة دون الوقوع في الشعور بالضيم أو وضع حد لدينامية النمو

يضمن المستقبل يضمن في الدستور ليكون ملزما  في النقاش العام والوصول إلى وفاق جميع اXطراف
  .نب الب*د ھزة أخرى تكون عواقبھا وخيمةجعلى المدى الطويل وي عللجمي

 
  المراجع

 
Belhedi A - 1992 : L’organisation de l’espace en Tunisie. FSHS, Tunis 
Belhedi A - 2004 : Le système urbain tunisien. Cybergeo 258, 
http://cybergeo.revues.org/3877 
Belhedi A - 2007 : Le rayonnement spatial des villes tunisiennes à travers la diffusion des 
entreprises multi-établissements pour l’innovation. Cybergeo, 372, 
http://cybergeo/revues.org/5607  
COGEDRAT - 1984 : Evaluation du Programme de Développement Rural (PDR) 1973-1982.  
COGEDRAT - 1986 : Plan régional de Développement. Nord-ouest, Sud, Centre-Ouest.  
INS : Recensement Général de la population et de l’habitat depuis 1956 
INS : Enquête de dépenses des ménages depuis 1967  
MDE - 1996: Migration intérieure et développement régional. Etude stratégique. Etude pilotée 
par A Belhedi 1995-1996. 351p. INS. Tunis.  
 

  2013نوفمبر  19 تونس،                


