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 وحدة البحث                      جامعة تونس                                                                               

 األقلمة والتنمية اإلقليمية والحضرية                كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                               

 

 

 "األقلمة والحوكمة "ندوة علمية في موضوع 

 2112ديسمبر  3 - 2 -1تونس، 

 

وم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تونس ندوة لتنظم وحدة البحث األقلمة والتنمية اإلقليمية والحضرية بكلية الع

 ."األقلمة والحوكمة "علمية في موضوع 

أوت  11بتاريخ وستتلوها رسالة ثانية . دعوة للمشاركةوتقديما لموضوع الندوة تتضمن هذه الرسالة األولى 

                                                .الباحثين الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركةتوجه إلى  2112

 من أهم محاور اهتمامات الجغرافيين   والحوكمة األقلمة  

حقال جديدا  ،2112دستور  وخاصة بعد سن بعد الثورة السياسية لتونس ماوالهيكلة اإلدارية  يطرح موضوع

هذا . الحوكمة الترابيةالعلوم المهتمة بالتراب يتمثل في مسألة ين في ختصوللعديد من الم ينللجغرافيبالنسبة للبحث 

ن عام يشمل مختلف البلدا تنّزل في إطار تاريخي، وهو يفي ارتباط مباشر بمسألة أقلمة التراب وتنميته الموضوع

 Le Loup) طاقاتهم وتحميلهم المسؤولياتتعبئة التنموية بديناميات الخلق مزيد تشريك الفاعلين المحليين في يحتم 

et autres 2005 .) 

مجاالت بناء ور الهياكل السياسية واإلدارية يتطويطرح على الفاعلين تحديات جديدة تتعلق ب ار الجديدطإلاهذا 

يرا يالمحلية تغومثل بروز الترابات اإلقليمية فقد . ي أشكالها ومقتضياتها الجديدةف ممارسة السلطةلمالئمة جديدة 

ن ولفاعلون المحليتبوأها ايخصوصا عبر المكانة الجديدة التي  إدارتهفي و في المجالالتصرف طريقة جذريا في 

مستويات التعاون أفضى تداخل مختلف أنواع الفاعلين على مختلف بحيث  ن وخاصة المجتمع المدنيووالجهوي

 (.Pages et Pélissier , 2000) "الحوكمة" جديد يتمثل في ألسلوبليتحول  "الحكم"مفهوم تطوير إلى والقرار 

ريقة جديدة لحكم المجتمعات طتنظيم جديد للسلطة و برز من خاللشكال جديدا للحكم يإذن الحوكمة  تمثل

أصبح اليوم بيد عديد  ذيالعمومي ال عملتحتكر اللم تعد كم الحاألساسية لهذا الشكل تفيد بأن مؤسسات فالفكرة "

فاعلين لهم من قبل  اتقرارفي إطارها خذ تؤأساسية  رورةتعتبر الحوكمة سي وبهذا (. Duran, 2001")الفاعلين 

في الجديدة لتصرف اتقنيات  فيالتفكير في الحوكمة إلى البحث  يهدفلذلك، . متضاربة أحيانامصالح مختلفة، و

 مبادئ عدةتعتمد على و والتفاوض والتعديل المتبادلالتبادل  وهي تقنيات تشمل على سبيل المثالشؤون العامة ال

 .المشاركة والشفافية والمسؤوليةمنها 
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أو ممثلين محليين أو  سياسيينمن مسؤولين )مختلف الفاعلين في معرفة كيفية تصور يكمن  الرهان إذنف

وكيفية شكالية الحوكمة الترابية إل ،بتنوع مقارباتهم الفكرية واختصاصاتهم العلمية لباحثينمختلف او( مجتمع مدني

 .أدوات تشريعية ومؤسساتية جديدة توضع خاللهديمقراطي  يانتقال طور في إطارتنزلها 

ه مختلف المهتمين بهذتدعو وحدة البحث حول األقلمة والتنمية اإلقليمية والمحلية بجامعة تونس في هذا اإلطار 

 اإلشكالية إلى المساهمة وإلى التفكير في هذا الشكل الجديد من الحكم الترابي على المستويين المحلي واإٌلقليمي

 .على أرض الواقع وفي المخاطر التي تحف بها يطرحهاوفي الرهانات التي 

 أهداف الندوة

 إلى" بلدان الجنوب"غيرها من  وفي الدعوة للتفكير في إشكالية الحوكمة الترابية في البالد التونسيةتهدف 

المشاركة في واإلشكاليات الترابية البحث في مختصين في ال وغيرهم منسهام الجغرافيين إضافية إلتوفير فرص 

والوسائل والتجهيزات للكفاءات متوازن وناجع توزيع ولالالّمركزية من ناحية، النقاشات والحوارات إلرساء 

 .من ناحية ثانية العمومية

جغرافيين وغيرهم من من - جمهور عريضإلى تجميع تهدف " األقلمة والحوكمة"ندوة علمية حول مجة إن بر

في  ،كل من زاويته ووفق رؤيته ،للمساهمة -فاعلين عموميين وخواص ومجتمع مدنيمن مهيئين، والو باحثينال

 .والتقدم في فهمها ومعالجتها هذه اإلشكاليةتسليط األضواء على 

 :تطرح مسائل عديدة، منها على سبيل المثال ما يلي في هذا اإلطار

 جديدة للحوكمة الترابية؟ال الرؤى مبادئ يمكن أن توّجه أّي  -

 ؟...(محلية، إقليمية)المجالية  ستوباتمسألة الحوكمة الترابية من خالل مختلف الم معالجةكيف يمكن  -

  ؟مسالة األقلمة والحوكمة إضافتها للحوار حول افيينماهي المنهجيات والمقاربات واإلسهامات التي يمكن للجغر -

 محاور االهتمام

 :مواضيع عديدةإلى  كل منها يمكن أن يفضي ن معالجة أربعة محاور امكباال

 متعددا المعانيمفهومان  :األقلمة والحوكمة. 1

 .لجغرافيال ا بالنسبةبل وحتى األكثر غموض، عاني متعددةمالحاملة لقليم من أكثر المفاهيم إلا ومعتبر مفهي

الواسع كل في معناه  يفيد اإلقليم،(. " Gourou,1958) قدر ما لعملية تحديده من صعوبة بقدر ما هي ضروريةوب

فهو بدوره متعدد  "الحوكمة"أما مصطلح (. Lévy,2013) "معنى جماعي ذومعرف وموضوعي ومجال مقّسم و

 .يته وحياده على المستوى السياسيدينامة وتشاره من خالل مقاصده المتعدديستمد انالمعاني و

من سياسات فعلية  ووضع ناسقةمت ت، القدرة على إنتاج قرارا"Offner-1111-أفنار"حسب  ،تعني الحوكمة

يفرز هذا المصطلح وجوه إشكال بذلك ". مجزئ عالم التنسيق بين الفاعلين العموميين وغير  الحكوميين في خالل 

إلبراز دور الفاعلين غير ر عن الحاجة كير في عالقات النفوذ بقدر ما يعبّ فر عن التعبّ فبقدر ما ي. عديدة وهامة

 وتنوعهم وضرورة تعدد الفاعلين، خاصة عند اعتبار (Froger,2001) الحكوميين ضمن آليات التعديل السياسي

من إبراز المجتمع مختلف مكونات  يمكنالذي  (,1191Habermas)المحافظة على مكانة كبيرة للمجال العمومي 

 .استعمال سلطة التعبير عن الرأي والنقدوتحاور والتواصل من الو وجودها

 الفاعلين بين مومي تربط شبكات تدخل ع ظمة ضمنتمنفرعية عّدة منظومات تفترض وجود الحوكمة  إن

في جمع متمثلة ال رشيدةالحوكمة ال مثل، تبكل بساطةف(.  ,1111Smouts) نفس الشرعية ونفس القدراتيمتلكون 

 .سليم التخاذ قرار جماعيرئيسيا  امحدد األطراف المهتمة بموضوع مامختلف 
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 نظرا لتعقد هذه المجتمعات وتجزئها في الفترة المعاصرة مجديةلم تعد لحكم الشعوب األشكال التقليدية إن 

تجّسد في الوقت لحوكمة اف(. Froger,2001 )وفي هذا اإلطار يطرح مفهوم الحوكمة كبديل  .ونظرا لطموحاتها

عن مختلف  اعبيرمثل تفهي ت وبمعنى آخر، .المستمرة بين الفاعلين الخواص والعموميين فاعالتالحاضر الت

 ااقسي ذن،إهي تمثل ف. المسائل المشتركة ،التي يسيّر بها األشخاص والمؤسسات العمومية والخاصةساليب األ

طرق التعاون وحّل كما تحيل الباحث إلى االهتمام ب ناقضةتموللتعاون والتوافق بين مصالح مختلفة  امستمر

 .خاصة عندما يتعددون في التراب الواحد النزاعات بين الفاعلين

المرتكزة على مفاهيم متعددة  التشاركلة أمعالجة مسمسائل عديدة منها ما يتعلق بهذا المحور تطرح إذن في 

 .وغيرها من المفاهيم يركشاتتقييم الوالواالستشارة والتوافق الحوار والتعاون مثل 

 الحوكمة الترابية والالّمركزية األقلمة، .2

. شهد سياق الالمركزية في عديد بلدان الجنوب تطورا ملحوظا في عالقة متينة بتطور أنماط الحوكمة الترابية

 جهات للبر منحت سلطات أكلجهوية تجربة ثرية على مستوى ا وقد عاش المغرب األقصى على سبيل المثال

اغة يإعادة صيتمثل هدفها في  د تنظيم جديد لالمركزيةالتي تطمح إلرساء قواع" المتقدمةجهوية ال"خاصة عبر 

مزيد تشريك النخب في حل المشاكل المطروحة على المستوى المحلي ومختلف الفاعلين تنظيم الدولة وعالقاتها ب

(MAGGOURI A., 2015.) 

الدستور الجديد جدال كبيرا واختالفات في وجهات النظر حول  سنركزية منذ مسألة الالّم في تونس، تثير

هذا اإلطار السياسي الجديد الذي يفترض المطروح في  الرهانف. ومستويات السلطة الممكن تفضيلها اأنماط تطبيقه

كذلك تطرح  ".الالمركزية" شكاليةإلالفاعلين  مختلف تصور يةات يكمن في معرفة كيفتغييرا في تنظيم السلط

اإلدارة العامة للجماعات المحلية المقدم من قبل  المشروع الجديد لقانون الجماعات المحلية في "الترابية"مسألة 

 لالستقالليةالتوفيق بين طلب كبير  مسألةدراسة  والرهان أيضا يتضمن. مختلف الفاعلين للتشاور مع قترحالمو

 في ظرف محفوف بتهديدات داخلية وخارجية ، خاصةناحية ثانية نحلية من ناحية وطلب ملّح لدولة أقوى ممال

 .والتهريب وغيرها اإلرهابالمخاطر المرتبطة ب ومن أهمها

المقاربات تعتمدها السلطة الجديدة في  ةأيّ  ما هي أنماط السياقات الجديدة لإلصالح اإلداري المحلي؟، إذن

في أنماط ناك تغييرات حقيقية في المقاربات وكان؟ هل هالقوى السياسية والمجتمع المدني والس االستشارة مع

 ؟ مواطنين و الحوار والتفاوض في ممارسات السلطة باتجاه مزيد من تشريك الو االستشارة

معماريين وغيرهم في سيرورة اإلصالحات المرتبطة وجغرافيين وكيف يمكن تشريك الخبراء من 

وآليات التضامن المالي؟ وأخيرا، ماهي العالقات الجديدة التي تربط  بالالمركزية؟ ما هي موارد الجماعات الترابية

 السلطة المركزية بالسلطات الجهوية والمحلية الجديدة ؟

 عودة التراب اإلقليميو العولمة والحوكمةاألقلمة و. 3

ي لفائدة التراب الوطن" أزمة"أو" نهاية"غّذت النقاشات في بلدان الجنوب كما في بلدان الشمال حول موضوع 

مما يجعلنا في ظرف أصبحت  فيه العولمة حقيقة المناص منها حول مسألة األقلمة  الجدلالترابات اإلقليمية 

للمبادالت الحرة  جاال واسعاألم يصبح العالم م لعولمة قد أذنت بنهاية الجغرافيا ؟أّن اهل يمكن لنا القول  نتساءل

 أي دور؟روابط القرب ل ه لم تعد فيوللبضائع والخدمات ورؤوس األموال 

التأثيرات العالمية واإلقليمية التي تحت الراعية كنمط حكم  -رأس المال والدولةلقد تم إعادة تشكيل تحالف 

ة الكينزية وصعود الدولة يبيد أن نهاية الدولة اإلجتماع. ةدترجمت بالتقاء في المواقف السياسية الليبرالية الجدي

-الدولة"  Pierre Calame"بالنسبة لـو .ر عن نهاية الدولة في حد ذاتهاتعبّ ال  الليبرالية الجديدة في عديد البلدان

قدرة : مرتبط بعناصر عديدة وهي هاكما إن تطور ،الكونيةر بعمق أمام حركات العولمة ويّ تغتدعوة لم  الوطنية

 لوطنيةا-بين الدولة والمجتمع وإدخال الدولة ةة الدولة والديمقراطية وتنمية الشراكالمجتمعات على إعادة صياغ
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 "قليماأل – ةدول"إذن، هل نحن أمام بروز  (.Calame, Haeringer,2000) في منظومات متشكلة في شبكات

ر الترابات الوطنية لندرك بأننا نعيش مرحلة تراجع استقاللية الدولة من خالل ما بدأنا نلحظه من تشارك في تسيي

 (.Higgot, Cart Christine, Sachwald,1997)؟  والمحلية واإلقليمية

 :نذكر من أهمها. تها في إطار هذا المحورمعالجيمكن  عديد المواضيع

 أن الواحدة مكونة لألخرى،أم ، عالقة تناقض سياق العولمةباألقلمة  عالقة -

 العولمة،كرد فعل ضد أم أساسي للتدعيم اإلقليمي  دبعظاهرة التنامي السريع لمفهوم الهوية ك -

 .نمط الحوكمة على المستوى العالميالعالقة القائمة بين  العولمة واألقلمة بالنسبة ل -

 الحوضرةإلى  التعاون بين البلدياتمن : الحوكمة الترابية . 4

 "وطنيةتحت "يات ي مستووالحوضرة نمطين للحوكمة الترابية ف "التعاون بين البلديات"تمثل منظومة 

 أحد "التعاون بين البلديات"منظومة  إطارعتبر الحوكمة في تو(. مية، محلية وغيرها من المستويات البينيةإقلي)

لتقديم خدمات حضرية  فيما بينها البلديات التعاونعلى  امفروضبات فعل وبال. أشكال الحوكمة العمومية أبرز

 والمزودين( من بينهم الدولةو)الممولين  شرك البلديات المعنية وكذلكالحوكمة ي من هذا الشكللسكانها، ف

، عّدة أشكال قانونيةيمكن أن يأخذ  "ن البلدياتبيالتعاون "، وأيضا المستعملين، علما أن هذا خواصالعموميين وال

عات اجمال"في الوسط الريفي و" جماعات البلديات" منظومة على سبيل المثالانتشارا في فرنسا من أكثرها 

 (.Blanc M, 2000) في المدن  "الحضرية

ا من رغم أنّه سألة،الم هحول هذصامتا المشروع الجديد لقانون الجماعات المحلية فقد جاء أّما في تونس 

من التجمعات الحضرية  التونسية الطرفية لبلدياتناجعة للتسيير الحضري لعديد االحلول المثل أحد الممكن أن ت

منظومة قوية للتعاون بين حداث ن إإوفعال ،ف...(.تونس الكبرى وبنزرت الكبرىوالساحل جربة و بلديات) الكبرى

حكم قوة مقابلة لل مثليمكن ان يو ،من ناحية التصرف في شؤونها اليوميةللبلديات في قدم حلوال يالبلديات يمكن أن 

قد  "عاون بين البلدياتالت"هذا . ديمقراطية وأكثر اتوازنأكثر حوكمة بالتالي يُنتج هو و أخرى،من ناحية  المركزي

تكون متفاوتة من حيث عدد سكانها  وثرواتها يمكن أن  شاركةمشاكل باعتبار وأن البلديات المتعدة يولّد كذلك 

 .ما يفترض تحكيما معقّداوهو 

درا تصبح مص على المجاالتالحواضر  هيمنلكن عندما ت .شمل أغلب البلدانواقع يأّما الحوضرة فهي 

جعلت العولمة من الحوضرة ضرورة مفروضة الستمرار اإلقتصاديات  كما. ت تؤثر في الترابات الوطنيةالختالال

لهذه الحواضر تمكنها من ، هي دعامة فمن ناحية: ح العديد من المشاكلمما جعل حوكمة الحواضر تطرالوطنية، 

هي أداة فّعالة لمجابهة التحديات التي ثانية، ة ومن ناحي مية الكبرى في إطار العولمة،لالحواضر العا ةنافسم

الحواضر يمكن أن تكون ، خاصة وأن هذه لهذه الحوكمة ارئيسي فاعال  ةتبقى الدول وفضال عن ذلك. اتواجهه

 (.Lefèvre C, 2010)عواصم سياسية 

دولة في إطار حوكمة ماهي المنزلة التي يجب أن تحافظ عليها ال: منها ما يليأسئلة في هذا اإلطار، تطرح عدة 

 الحواضر؟ وماهي الوسائل التي يجب أن تستعملها؟ وماهي السياسات التي يجب أن تتبناها؟

األقلمة "إن الندوة ال تطمح إلى تقديم إجابات عن كل هذه التساؤالت بقدر ما ترمي إلى إبراز مدى تعقّد موضوع 

 أيضا، أهداف الندوةومن  .مدت في مختلف البلدانوتعدد أبعاده وتنوع الحلول التي اعت "والحوكمة الترابية

الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة )التأكيد على ضرورة تشريك مختلف الفاعلين المعنيين 

في مناقشة هذه المفاهيم الجديدة والبحث في سبل تفعيلها وذلك  (مدني والفاعلون المحليون وغيرهموالمجتمع ال

 .ووضعها قيد التطبيق
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