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أن ا نتقال عـو احلكـم احمللـي بتـونس نـاب

يف اــار ال ـ أم السياســية ،و ار احلكــم،
يــــث ســــيتم التطــــرق
با نتقال من العمركزية يف

مــــن املركزيــــة املطلقــــة الــــيت ميــــز نأــــار

ــــكالية تتعلــــق

احلكم يف تونس قبل  ،1622مما انعكـس

القـرار

سلبا ل

جتســيد نأــار احلكــم احللــي ،هــذا األخ ـ

ار

ؤون الدولة وامتم .

الكلمــــــا امل تا يــــــة :العمركزيــــــة؛

الذى يتةد عو جتسيد الدنقرااية احمللية،
ــرب ت ــةي امل ــاركة يف

ـــول الـــيت ســـرتها

احلكــم احمللــي؛ الدنقراايــة؛ الت ــاركية؛

ـ ا ة السياســة

السلطة احمللية.

* -املؤلف املُراسل.
in making the local development
policy
in
local
governance
institutions. The paper also aims to
examine the legal, political basis
that came in the context of the
transition towards local governance
in Tunisia, especially studying the
most important chapters that were
covered by the legislator in the 2014
constitution, as well as the Basic
Law of 2018 related to the Local

Abstract:
The research paper aims to
address a topic in political systems
and
the
administration
of
governance. It will deal with the
transition from the decentralization
of
decision-making
to
the
incarnation of the local governance
system. The latter is heading
towards embodying local democracy
through encouraging participation
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before 2011, which negatively
affected the administration of
governance.
Keywords:
;Decentralization
;Local government; Participation
democracy; Local authority.

Communities Code. Therefore, we
concluded that the transition
towards local governance in Tunisia
stems
from
the
absolute
centralization that characterized the
system of governance in Tunisia

مقدمــة:
ن ــايز أنأمــة احلكــم وتباي هــا مــن ولــة

أخــرا انســحن لـ تعــد واخــتعه

ابيعة أنأمـة احلكـم احمللـي ،يـث أن املـتغ ا ا جتما يـة ،ا قت ـا ية ،وال قافيـة
كان هلا ور وار يف در اثـل أنأمـة احلكـم احمللـي يف بعديـد الب يـوى الـوظي ي،
سيما يف الععقا بو و دا احلكم احمللي ،أو يف عقاتها مـ السـلطة املركزيـة.
كما كان لتعد وظائف الدولة وت ابكها وتراج أ اءهـا الـوظي ي ،مـن يـث رجـة
التدخل ،األثر البارز يف نتال نأار احلكم احمللي و ا

ياغة م هـور العمركزيـة،

أيــن أ ــب يــتم الرتكيــز ل ـ حتــديث أســالين اريــة جديــد تعــزز العمليــة السياســية
الدنقرااية ل املسـتوا احمللـي ،وم ـد التخ يـف مـن رجـة التوسـ الكمـي لوظـائف
الدولة.

وت ب ـ أهميــة مورــوع احلكــم احمللــي مــن كونــد يركــز ل ـ األهــداه ذا ال ــلة
املبا ــر ةيــا املــواا و ا جتما يــة ،اخلدماتيــة ،يــث يســع

حتقيــق الك ــاء

اإل ارية واحلد من الب وقرااية ،وت مية الـو ي السياسـي للمـواا و ،وكـذل تسـهيل
تطبيق م هور امل اركة يف ار ال لن احمللـي و ـرال يف

ـم ةلـة الت ميـة ،يف ظـل

الرتابا العضوى بو و دا احلكم احمللي والدولة.

ونهده من خعل راسة موروع العمركزيـة واحلكـم احمللـي بتـونس،

التوقـف

د م هور العمركزية و ورها ،وكـذل مع ـ احلكـم احمللـي و ييـزد ـن اإل ار
احمللية ،ونسـع

تورـي املرتكـزا القانونيـة والسياسـية يف ظـل سـتور  1624يف

تونس ،وكذا القانون األساسي لس ة  1629املتعلق مبةلة اجلما ا احمللية.
-

كالية وفرريا الدراسة :ترتكز الدراسة ل تسـاةل مركـزى م ـا د فيمـا

تتةسد مرتكزا ا نتقال من العمركزية

احلكم احمللي يف تونس؟

لنجابة ل اإل كالية املطرو ة افرتر ما يلي:
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 ارتبا تبين تونس ل أار احلكم احمللـي بإرها ـا املركزيـة املطلقـة الـيت ميـزنأار احلكم يف تونس قبل.1622
 تســاهم املرتكــزا القانونيــة والسياســية للحكــم احمللــي يف تعزيــز الدنقراايــةالت اركية وحتسو نو ية اخلدمة العمومية و ةلة الت مية احمللية بتونس.
بال سبة للمقاربة امل هةية املعتمد يف الدراسة تقور ل ما يلي:
 املــ ه القــانوني -املؤسســي :نســتخدر هــذا ا قــرتاب يف حتديــد اإلاــار القــانونيوالدستورى الذى يؤسس ل أار احلكم احمللي من خعل الت ري التونسي.
 -مـ ه

راســة احلالــة :نســتعو مب ـ ه

راســة احلالــة يف راســت ا مــن أجــل تورــي

خ و ــــية ال أــــار السياســــي يف تــــونس والســــبق

تــــبين نأــــار احلكــــم احمللــــي،

وا ست ا م ها يف جمال ت ريعا احلكم احمللي.
احملور األول :يف مع

العمركزية واحلكم احمللي

أو  -م هور العمركزية و ورها:
يق ـــد بالعمركزيـــة يف احلكـــم احمللـــي أو كمـــا ي ـــطل

ليهـــا فقهـــاء القـــانون

اإل ارى بالعمركزيـة اإلقليميـة ،بلنهــا " مليـة نقــل ال ـع يا مــن السـلطة املركزيــة
السلطة احمللية امل تخبة من قبل املواا و" ،أو نكن تعري ها بكونها " ملية تتعلـق
بتوزي الوظي ة اإل ارية بو السلطة املركزية وبو هيئا كلية م تخبـة
احملليو

ـل السـكان

يع فعليا ،ويكون هلا سلطة الب والت ره يف املسائل اليت ختـص م ـا

هؤ ء السكان احملليو حت رقابة السلطة املركزية"( ،)1ونكـن احلـديث ـن
العمركزية رب

ـور

رها يف األنواع التالية:

 -2العمركزية السياسية :تقتضي نقل السـلطة السياسـية مـن مسـتويا احلكومـة
املركزية أو كومـا األقـاليم

احلكومـا احملليـة أو كومـا األقـاليم ،وتـؤثر

العمركزية السياسية يف العمركزية املاليـة واإل اريـة نأـرا لت ـاب أبعا هـا الـ عث،
وتتللف من()2؛
 سلطة املواا و احملليو يف اختيار مسؤولو ت ريعيو وت يذيو كليو. القوا د اليت ت أم الععقا بو خمتلف و دا احلكم احمللي. القوا ـــد الـــيت تـ ـ أم الععقـــة بـــو احلكومـــة املركزيـــة واحلكومـــا احملليـــة،786
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ونكن لعمركزية السياسية أن تعزز املوا ة الدنقرااية.
 -0العمركزيـــة املاليـــة :يعـــد هـــذا ال ـــوع مـــن أهـــم

ـــور العمركزيـــة ،فمـــن ون

ا ستقعلية املالية ،نكن تلسيس استقعل ارى ،ويتعلـق هـذا ال ـوع مـن الرتتيبـا
العمركزية بقدر السلطا احملليـة أو األجهـز الـيت تقـدر اخلـدما  ،ب ـور مبا ـر
مــن املــواا و املــتلقو هلــا أو ب ــور غ ـ مبا ــر ــن اريــق التخ ي ــا املخولــة مــن
احلكومة املركزية ،وتلخذ

دا األمناو التالية:

 -التمويل الذاتي أو تلقي اخلدما اليت تقدمها

املواا و.

 التمويل امل رتل بالتعاون م متلقي اخلدما الذين يقدمون مقابع ي يا للخـدمااليت ب لون ليها.
 زيا املر و املالي من خعل ل العقارا وا جتار بها. حتويع الضرائن من قبل السلطة املركزية حلساب اهليئا احمللية. القروض أو امل سواء احلكومية م ها أو اخلا ة. -0العمركزية ا قت ا ية :ن العمركزية ا قت ا ية تـتم لـ مسـتوا قطـا ي،
أما ل مستوا احلكم احمللي يقتضي ذل نقل للمسؤوليا وال ع يا مـن القطـاع
العـــار

القطـــاع اخلـــا  ،لت ـــب اخلـــدما الـــيت يقـــدمها احلكـــم احمللـــي ملكـــا

ملؤسسا جتارية يف القطاع اخلا  ،تست د الععقة بو احلكومة والقطـاع اخلـا
جمال تقديم اخلدما

(:)3

 التخلي ن بعا الوظائف وامل رو ا احلكومية-

يف

القطاع اخلا .

رال امل أما اخلا ة يف السوق و ويل برام القطاع العار.

 -س ا مسؤولية اإلمدا باخلدمة العامة

القطاع اخلا .

 -6العمركزية اإل ارية :تتم ـل يف توزيـ الوظي ـة اإل اريـة فيمـا بـو اجلهـاز اإل ارى
املركــزى و خ ــيا

امــة مع ويــة أخــرا يف الدولــة (كليــة أو مرفقيــة) ( ،)4تبا ــر

وظي تهــا حت ـ رقابــة و ــراه الســلطة املركزيــة ،وتســت د العمركزيــة اإل اريــة
ا ستقعلية اإل ارية ،و راه السلطة املركزية ورقابتها( ،)5وتتخذ ال ور التالية:
أ -العمركزية املرفقية :هي أسلوب من أسالين ار املرفق العار ،ويق د بها ار
املرفق العار بوسااة هيئة ارية ن حها القـانون ال خ ـية القانونيـة ،وتكـون مسـتقلة
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ن السلطة اليت أن لتها اريا وماليا.
ب-العمركزيــة اإلقليميــة :تقــور لـ توزيـ الوظي ــة اإل اريــة للدولــة بــو احلكومــة
املركزيــة وهيئــا كليــة م تخبــة ،ــار

ن ــااها حت ـ

ــراه ورقابــة احلكومــة

املركزية ،وبهذا يكون م طل العمركزية اإلقليميـة مرا فـا مل هـور اإل ار احملليـة،
ذل الت أيم اإل ارى القائم ل وجو م ا

كلية تتميز ن امل ـا

القوميـة يسـع

لتحقيقها رمن امل طقة احملليـة ،ويف ـدو ا خت ا ـا الـيت ـد ها القـانون وحتـ
رقابة و راه من السلطة املركزية (.)6
ثانيا -يف ماهية احلكم احمللي:
ن تعد وظائف الدولة وت ـابكها ،وكـذا تراجـ أ ائهـا الـوظي ي والـتغ

لقد نت

الذى مستوا تدخلها ،ظهور م هور جديد يف أ بيا احلكم ،أ وهو احلكـم احمللـي؛
يــث يع ـد أســلوب تســي و ار جديــد بمــل يف اياتــد أ ــد مســا العمليــة السياســية
الدنقرااية احملليـة ،كمـا أنـد يعتـرب

ـور جديـد أفرزهـا التوسـ الكمـي الـوظي ي

للدولة ،فضع ن الرتاكم ال و ي الذى ميز م أومة قوق اإلنسان احلدي ة(.)7
فالدولــة يف تطورهــا ـــرب مرا ــل خمتل ـــة ،والتوســ الــوظي ي الـــذى ميــز ياتهـــا،
أ ــــبح ت كــــر يف مـــ األولويــــة لتحســــو ك اءتهــــا وتقــــديم خــــدما ذا جــــو
للمواا و(الزبــائن) ،يف اــار م هــور نأــار احلكــم احمللــي ،فعل ـ الــرغم مــن البــون
ال اسـ ـ بـــو األنأمـــة السياســـية مـــن يـــث األفكـــار واملمارســـة،

أنـــد نكـــن

ا ــرتاه بوجــو تقــارب كــب يف ابيعــة األنأمــة اإل اريــة احملليــة ،ذ يــرتبا بقاســم
م رتل لمعهم ،أ وهو احلاجـا املتقااعـة بـو املـواا و امليـا ،األمـر الـذى فـرض
ن سد يف حتديد ابيعة اإل ار ونأامها ووظائ ها(.)8
انطعقا من كون احلكم احمللي ظهر يف اار اختعه األفكار والتةـارب ،جـاء
تعري اتــد متعــد  ،لــذل س ـ حاول ــرض أهــم التعري ــا الــيت ميــز احلكــم احمللــي
برز يف اار ثعث اجتاها كربا(:)9
 ا جتـــاد األول :يركـــز لــ حتديـــد م هـــور احلكـــم احمللـــي مـــن خـــعل الغايـــاواألهداه اليت يسع
الغائية يف مع
780

حتقيقهـا ،غـ أن هـذا الـرأى انتقـد مـن يـث الرتكيـز لـ

احلكم احمللي ،نأرا ألن األهداه ختض للتغ املستمر.
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 ا جتاد ال اني :ت اول احلكم احمللي مـن خـعل الوظـائف الـيت تقـور بهـا مؤسسـااحلكم احمللي ،غ أن ذلـ ا يقت ـر لـ اجلانـن الـوظي ي فحسـن ،ألن الوظـائف
ختض ملبدأ التطور وتغ املؤسسا احلكومية ومن نأار سياسي
 -ا جتاد ال الث :ي أـر هـذا ا جتـاد

نأار اخر.

احلكـم احمللـي مـن خـعل الب يـة واملؤسسـة

اخلا ة باحلكم احمللي أو اجلهاز الذى يكوند.
ــره بــد الــرزاق ال ــيخلي احلكــم احمللــي بلنــد "أســلوب الت أــيم اإل ارى للدولــة،
مبــدأ توزي ـ الوظــائف بــو الو ــدا املركزيــة والو ــدا احملليــة ،ل ـ أن

يســت د

تتو الو دا املركزية رسم و ـ السياسـة العامـة للدولـة ،وتتـو الو ـدا احملليـة
ار ال لن احمللي ق د حتقيق أهـدافها امل ـرو ة( .)10وه الـ تعريـف اخـر يقـول " ن
احلكــم احمللــي نــوع مــن احلكومــة الــيت ختــدر مســا ة

ــن اريــق ممارســتها

ــغ

لســلطا م ــوض بهــا هلــا ،يــث أن احلكومــة احملليــة أيــا كانـ
ليسـ هلــا

ــورتها أو أجهزتهــا

ـ ة الســيا م ــل احلكومــة القوميــة يف الــدول املســتقلة فهــي كومــا

ت در قوانو بل تطبق القوانو اليت ت ر ها سلطة أ ل يف الدولة تبسا سـيا تها لـ
جممــوع األرارــي الداخليــة يف ــدو الدولــة ،فهــي

ـار

الســلطا

يف احلــدو

امل وض بها بواسطة احلكومة القومية ،ويف دو ما يقررد ستور الدولة(.)11
احلكــم احمللــي هــو نأــار ــامل تت ــازل مبوجبــد احلكومــة املركزيــة ــن بعــا
ع ياتها الت ريعية ،الت يذية ،والقضـائية ل ائـد

ا ـا كليـة مسـتقلة ،ـار

وظائ د ل قليم جغرايف كـد ( ،)12كمـا يعـره احلكـم احمللـي لـ أنـد نأـار يـتم
مبوجبــد تقســيم الدولــة

و ــدا كليــة قليميــة ذا اــاب كلــي ،لــ أن تتمتــ

بال خ ية املع وية ،و ل بواسطة هيئا كلية م تخبة ،ت تغل حت و اية و ـراه
احلكومة املركزية( .)13كما يعد أ د أ ـكال أنأمـة احلكـم اإلقليمـي ،أيـن تسـ د
فيد الدولـة بعـا وظائ هـا للـهياكل احملليـة ،فهـو يعـرب ـن "نأـار مركـزى قليمـي،
تتمتــ و داتــد بدرجــة متميــز مــن ا ســتقعلية ،ويعتمــد أ ضــاء امــالس با نتخــاب
الكامل ،ون م اركة أ ضاء معي و من السـلطة املركزيـة ،ذ يكـون للو ـدا يف
ظل هذا ال أار استقعل مالي و ارى ،ويتض

رب وظائ ها"(.)14

يعــره برنــام األمــم املتحــد اإلمنــائي احلكــم احمللــي بلنــد "يتــللف مــن جممو ــة
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املؤسسا وا ليا اليت تسم ملواا يهـا وجممو ـاتهم بتبـاين م ـاحلهم وا تياجـاتهم،
وتسوية اختعفاتهم ،وممارسة قـوقهم وواجبـاتهم لـ املسـتوا احمللـي ،ويتطلـن ذلـ
راكة بو مؤسسا احلكم احمللـي وامتمـ املـدني ،والقطـاع اخلـا
ت ميــة وتســليم اخلــدما
ويتطلن ذل
ت تغدو قـا ر

بغيـة حتقيـق

ل ـ عــو يتســم بالت ــارل وال ـ افية واملســاءلة واإلن ــاه،

كو احلكوما احمللية من التعامل م السلطة واملوار وب اء قـدراتها،
لـ العمـل كمؤسسـا ت ـاركية سـريعة ا سـتةابة ،ومسـؤولة ـن

همور وا تياجا املواا و كافة ،ويف الوقـ ذاتـد تكـون مهتمـة بتعزيـز الدنقراايـة
ال ــعبية ،و كــو املــواا و ،امتمعــا  ،وم أماتهــا لـ غــرار امل أمــا امتمعيــة
وامل أمــا غ ـ احلكوميــة مــن امل ــاركة يف احلكــم احمللــي و مليــة الت ميــة احملليــة
ك ركاء متساوين(.)15
وت بـ خ ــائص احلكــم احمللــي مــن اخل ــائص ا جتما يــة ،السياســية ،وال قافيــة
املرتبطة بال أم ا جتما ية األخرا ،كما تتلثر بالعا ا والتقاليد لةفرا واجلما ا
احمللية ،ويستوجن توفر

لة من ال روو ت ي ل احلكـم احمللـي ،هـي؛ ال ـر ية

واليت لن أن حترتر را ال عوب احملكومة بقرارا السلطة وتعتربها ـر ية ،لـن
أن يتــوفر اإل مــال ا جتمــا ي والــتمكو وتســاوى األ ــوا  ،ي بغــي أن حتــرتر قــوق
اإلنســان األساســية ،باإلرــافة
ا ستةابة يف احلكم احمللي وا

كــم القــانون وتوزيـ الســلطا  ،ويســتوجن ســر ة
تكار ملبدأ املساءلة يف الوظائف(.)16

ثال ا -التمييز بو احلكم احمللي واإل ار احمللية:
قد أسال موروع احلكم احمللي و عقتد باإل ار احمللية رب الك

مـن املخت ـو

سيما ما تعلق بـالتمييز بي همـا ،يـث ا تـرب الـبعا أن
واخلرباء يف جمال احلكامةِ ،
ا خــتعه بي همــا جوهريــا ،كمــا ا تــرب الــبعا ا خــر م ـ هم أن هــذد امل ــاهيم ختض ـ
للتدرل واملر لية يف التطبيق ،ذ ت طلق مـن ـدر الرتكيـز اإل ارى ثـم اإل ار احملليـة ثـم
احلكم احمللي وبعدد احلكم الذاتي ،ويرا فريق اخر بلند يوجد ايز بو احلكـم
احمللي واإل ار احمللية ذ أنهما مرتا فو(.)17
 -2الرأ ى القائل بوجو تباين بو احلكـم احمللـي واإل ار احملليـة :يقـر الـرأى األول
بوجو تباي ا وارحة بو كل من احلكم احمللـي واإل ار احملليـة ،ألن اإل ار احملليـة
728
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تتعلق أساسا بالعمركزية اإل ارية ،رب توزي املهار والوظـائف اإل اريـة بـو احلكومـة
املركزية واألقاليم ،باملقابـل احلكـم احمللـي يتعلـق بالعمركزيـة السياسـية الـيت يـز
الــدول ا حتا يــة ،ويــتم ذل ـ
و كومة األقاليم ،مبع

ــرب توزي ـ الســلطا السياســية بــو احلكومــة املركزيــة
أن وظي ة احلكم احمللي سياسية ،كمـا أنهـا وظي ـة اريـة

كس اإل ار احمللية ت ح ر وظائ ها يف اجلانن اإل ارى فحسن

()18

.

 -0الرأى القائل بلن اإل ار احمللية مر لة هيدية عو احلكم احمللي ،مبع أنها
سابقة للحكم احمللي ،فهي خطو أو تدرجية عو احلكم احمللي ،يث يست د هذا
بعـــا التةـــارب الدوليـــة ـــد توجههـــا عـــو تطبيـــق العمركزيـــة اإل اريـــة ،قامــ
بت ويا ال ع يا أو من احلكومة ملم ليهـا لـ مسـتوا احملافأـا  ،ثـم أ ـدر
بعـا القــوانو اخلا ــة بتطبيــق اإل ار احملليــة ،وبعــد جنــاا ذل ـ تطبــق نأــار احلكــم
احمللـــي ،انطعقـــا مـــن مبـــدأ التـــدرل

ار أفضـــل للم ـــااق اجلغرافيـــة والو ـــدا

السياسية احمللية( ،)19فاهلده هو السيطر ل م ا ي احليا السياسية ،ا قت ـا ية،
اإل اريـــة ،تعزيـــز الو ـــد الوا يـــة ،وا نتقـــال مســـتقبع عـــو ا ســـتقعلية السياســـية
واإل ارية لةقاليم ،وم حها رية ار ال لن احمللي(.)20
 -0الرأى القائل بعدر التمييز بو اإل ار احملليـة واحلكـم احمللـي ،لـ الـرغم مـن
قــرار الــرأى األول بوجــو فروقــا بــو امل ــطلحو جتريــديا،

أنــد لكــل م ــطل

خا يتد اجلوهرية مـن يـث العمركزيـة اإل اريـة والعمركزيـة السياسـية( ،)21فعلـ
سبيل امل ـال ال أـار ال رنسـي يسـتخدر م ـطل اإل ار احملليـة لـ الـرغم مـن أن كـل
أ ضــاء امــالس احملليــة يــتم اختيــارهم ــرب ا نتخــاب ،باملقابــل أن ال أ ـار ا جنليــزى
يستخدر م طل احلكم احمللـي لـ الـرغم مـن وجـو الرجـاء احلكمـاء يف امـالس
احمللية يتم تعيي هم بواسطة املس احمللي ت س ة.)22(2814
احملور ال اني :مرتكزا جتسيد احلكم احمللي بتونس
لقــد يــز ت أــيم اجلما ــا احملليــة يف تــونس م ــذ  36أو  2959بتوجــد مركــزى
قوامد تغلين العكورية ل م هـور العمركزيـة مقابـل رـعف ار احلكـم احمللـي،
وقد است د هذا التوجد

لة من املسوغا لتربير ـدر األخـذ بالعمركزيـة،

أن

الدولـــة غـــ قـــا ر لـــ حتمـــل أك ـــر مـــن مركـــز ،نأـــرا ألهميـــة القـــرار اإل ارى
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

722

الالمركزية واالنتقا إىل احلكم احمللي بتونس ____________________________________يوسف أزروا ـ ليلى لعجا

والسياســي ،فالتعــد املركــزى للقــرار وأســاليبد مــن ــلند أن يضــعف جهــو الدولـــة
ــة ــن نأــار العمركزيــة والتحــول كــو احلكــم

وحتملــها أ بــاء ماليــة رــافية نا

احمللي ،كما أن نأار احلكم احمللي وم هور العمركزية يعد سوا تكـرار لـبعا
الو دا وامل ا

املركزية والـدوائر القانونيـة واإل اريـة فحسـن ،كـل هـذد املـربرا

كان هلا األثر البالغ يف فراز انغعق ال أار اإل ارى احمللـي ،وانت ـار مأـاهر العتـوازن
الت موى ،وما اجنر د من فقر و ق اء ،وغياب ال افية ،م تسةيل رعف امل أومـة
الت ريعية اهلا فة

جتسيد احلوكمة احمللية والدنقرااية الت اركية(.)23

و لـ الــرغم مــن أن تتميــز اجلما ــا احملليــة يف تــونس تتســم بعمــق تــارخييّ ،يــث
أ ـــدث أوّل بلديّـــة يف  36أو 2959ثـــم يف ســـ ة  2898مت ن ـــاء امـــالس احملليـــة
واجلهوية امل تخبة واليت تضم رةساء البلـديا ونـواب اجلهـة يف الربملـان .بعـد ذلـ توسـ
الت أيم البلدى وانت ر ليتةاوز د البلديا  191بلديّة ،رغم ذلـ فـإن بعـا اخلـرباء
يعتــربون انت ــار الت أــيم البلــدى يــزال رــعي ا ،يــث أن أك ــر مــن  %46مــن الــرتاب
التونســي وأك ــر مــن ثلــث الســكان ت ــملهما اخلــدما البلديــة رــافة

رــعف

املوار املالية والب رية فـاملوار اجلبائيـة احملليـة ت ـوق  %1مـن املـوار اجلبائيـة للدولـة
وأك ر من  %96من األ وان ي تمون

ف العملة ،وبالتالي رـعف تـوفر الك ـاءا

اليت ترتكز غالبا يف املركز .كل هذد العوائق تركز نتيةة غيـاب اإلرا السياسـية
م ـ نقــص يف بعــا الت ــريعا الــيت تلــزر اإل ار وامل ــرع ب

ــو

قانونيــة ومضــامو

سياسية كد ترسخ مبا ئ احلكم احمللـي ،تـد م السـلطة احملليـة ،وخعفـا لدسـتور
 2858الذى يعد م قو ا من ال
وجتدر اإل ار بداية

ول املتعلقة مب هور العمركزية واحلكم(.)24

أن امل رع ا يعتمد م طل « احلكم احمللي املتداول اليور

للحــديث ــن اإل ــعا اجلديــد ،يف نــص الدســتور  11جــان ي  1624و يف جملــة
اجلما ــا احملليــة يف القــانون األساســي ــد  18لسـ ة  1629مــؤرخ يف  8مــاى 1629
يتعلّق مبةلة اجلما ـا احملليـة ،كمـا أنـد اكت ـ باسـتعمال م ـطل السـلطة احملليـة
مرتو فقا يف نص الدستور( )25ومـر وا ـد يف املـة ،وبا تمـا

بـار ال ـلن احمللـي

ســوا يف مورــ وا ــد يف الدســتور ويف مورِــعو اثــ و يف املــة ،لــ أنــد اســتعمل
م طلحَي العمركزية واجلما ا احمللية يف أك ر من م اسـبة ويف أك ـر مـن مورـ
720
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هذا اإل عا ،يف املقابل ،ا تمد جل ال ا لو السياسيو ،وخمتلف وسـائل

للتطرق

اإل ــعر ،وكــذل البــا ون ،الدارســون ،واحملللــون ،م ــطل احلكــم احمللــي ،وهــو
يوجــد لــد تعريــف وا يكــن كــل أيــة

م ــطل

ال ا ر م ذ أزمة يف البع التونسية

()26

ــار يف خمتلــف ال

ــو

القانونيــة

.

أو  -املرتكزا الوظي ية:
هد امل هد الدنقرااي يف تونس نقلة متميز  ،سيما بعد أ داث احلـرال العربـي
س ة ،1622أين رف تونس
م

ا ة ستور جديد يهده

فت افاق سياسـية ،يـث

ستور جـان ي 1624للحكـم احمللـي مكانـة متميـز  ،وخ ـص لـد القسـم السـاب

موســور بالســلطة احملليــة مقابــل الســلطا ال ـ عث األخــرا ،وقــد أو هــا امل ــرع أهميــة
خا ة ،ويتض ذل من خعل ال ع يّا الذاتيّة وال ع يّا امل ـرتكة مـ السـلطة
املركزيّة وال ع يّا امل قولة م ها (.)27
 -2املرتكزا القانونية :يرتكز م هـور احلكـم احمللـي يف الدسـتور التونسـي لـ
أسس قانونية وارحة ،س عمل ل توريحها كما يلي؛
ــرتاه بال خ ــية القانونيــة وا ســتقعلية املاليــة" :تتمت ـ اجلما ــا احملليــة

أ -ا

بال خ ية القانونية ،وبا ستقعلية اإل ارية واملالية ،وتـدير امل ـا

احملليـة وفقـا ملبـدأ

التــــدب احلــــر"( ،)28فبال ســــبة لل خ ــــية القانونيــــة وا ســــتقعلية القانونيــــة املتعلقــــة
باجلما ا احمللية قـد جعـل م ـد الدسـتور التونسـي كيـان قـانوني مسـتقل ـن السـلطة
املركزية ل كافة املستويا  ،مما ن القدر

ل الت ـره و ار

ـؤونها احملليـة

والقانونيــة واملاليــة ،ســيما مــا تعلــق بتســي وتــدب امليزانيــة املاليــة احملليــة هلــا ب ــور
مستقلة ن الو د املركزية (.)29
ب -م ـ الســلطا احمللّيــة

ــع يا فعليــة :ن اجلما ــا احملليــة يف اــار نأــار

احلكم احمللي ،و ل مستوا ممارسة وظائ ها ورحد ب كل م

ل القـانون ال ـا ر

س ـ ة  1629يف العديــد مــن ف ــولد ،يــث تتمتّ ـ اجلما ــا احملليــة مبقتض ـ القــانون
ب ـــع يا ذاتيـــة ت ـــر مببا ـــرتها ،وب ـــع يّا م قولـــة مـــن الســـلطة املركزيـــة،
ع يّا م رتكة م السـلطة املركزيـة تبا ـرها بالت سـيق والتعـاون معهـا،

و ار
ل أسا

الت ره الر يد يف املالية العمومية واأل اء األفضـل للخـدما وفقـا لل
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ال الــث

ــر( ،)30هــذا مــن جهــة ،كمــا ت ــر كــل

ا ــة كليــة مبــا يرج ـ هلــا مــن

ال ع يا الذاتية ،ونكن للسلطة املركزية ممارسة جانن من ال ـع يا الذاتيـة
بطلن من اجلما ة احمللية املع ية وفقا لل

ل الراب

وبال سـبة لتوزيـ ال ـع يا أيضــا فقـد أكـد ال

ر من جهة أخرا(.)31
ـر لـ  ،أن يــتمّ

ـل اخلــامس

توزيــ ال ـــع يا امل ـــرتكة وامل قولـــة مـــن الســـلطة املركزيـــة بـــو خمتلـــف أ ــ اه
اجلما ــا احملليــة ل ـ أســا

مبــدأ الت ري ـ ( ،)32وتعــو لكــل

ـ ف مــن اجلما ــا

احمللية ال ع يا اليت تكون هي األجـدر مبمارسـتها ةكـم قربهـا مـن املتسـاك و
وقدراتها ل األ اء األفضل للم ا

احمللّيّة ،م العلم بلن كل حتويل لل ـع يا أو

توسعتها ي ا بد حتويل ا تما ا ووسائل تت اسن واأل باء اليت ترتتن ها للةما ـا
احملليــة ،أيــن تتــو الســلطة املركزيــة

الــة ا تمــا ا والوســائل ل ائــد اجلما ــا

احمللية يف دو ما تقرّد ميزانية الدولة ،وب اء ل رأى اهليئة العليا للمالية احمللية ابقـا
لل

ر(.)33

ل السا

جـ -مبدأ الت ري  :ن الدستور التونسي لس ة  1624ي ص لـ مبـدأ الت ريـ  ،يـث
ور بـلن "تتمتـ اجلما ـا احملليـة ب ـع يا ذاتيـة و ـع يا م ـرتكة مـ السـلطة
املركزية و ع يا م قولة م ها ،تـوزع ال ـع يا امل ـرتكة وال ـع يا امل قولـة
اســت ا ا

مبــدأ الت ري ـ  ،تتمت ـ اجلما ــا احملليــة بســلطة ترتيبيــة يف جمــال ممارســة

ع ياتها"( ،)34فوفقا هلذا ال
مـــن ال ـــع يا :

ـل فاجلما ـا احملليـة تضـطل مبمارسـة ـد أمنـاو

ـــع يّا ا ذاتيـــة ،و ـــع يّا ا م ـــرتكة مــ الســـلطة املركزيـــة،

و ــع يّا ا م قولــة م هــا ،و ي طبــق مبــدأ الت ري ـ ســوا ل ـ ال ــع يّا امل ــرتكة
وال ع يّا امل قولة ،وب اء ل مبدأ الت ريـ يسـتلزر سـ ا ال ـع يا
احمللية األقرب من املواان واألقدر ل ممارسة هذد ال ع يا
التق يــة واملا يــة والب ــرية ،ويتعــيّن ســ ا ال ــع يّا

ل

اجلما ـة
يـ املسـتويا

املســتوا األ لــ ذا كــان

األقدر ل ممارستها ،تّ و ن كان هذا املستوا متم ّعً يف السلطة املركزية(.)35

كمـــا يتعلـــق مبـــدأ الت ريـ ـ بتحديـــد الضـــوابا الـــيت حتكـ ـم توزيـ ـ ال ـــع يا
امل رتكة وال ع يا امل قولة ،ويسـت د مبـدأ الت ريـ
برجو د
726

السلطا األقرب

وجـوب ممارسـة املسـؤوليا

املواا و واألك ر قدر ل التعبئـة والت ـره ،غـ
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أن هذا املبدأ ةاجة

ـيص لـ كتـوا

معاي أخرا إلكسـابد بعـدا تطبيقيـا بالت

نكن طاةد هلذا املبدأ يف توزي ال ع يا بو املركز واجلما ا احملليـة ،كمـا
أن م ـ املســؤولية لســلطة مــا ،لــن أن يلخــذ بعــو ا تبــار ابيعــة املهمــة واملعطيــا
املت لة بالك اء وال ةا ة والتكل ة(.)36
كمــا أن مبــدأ الت ري ـ

ــد تطبيقــد ل ـ أرض الواق ـ يتميــز با ستع ــاء ،ويــرتبا

ذل بإمكانية التسبن يف نتائ
املركزيــة ،ل ـ

كسية تؤول

اإل ار

س ا أهم ا خت ا ا

ســاب اإل ار العمركزيــة ،با تبــار افتقــار هــذد األخ ـ

املالية ،الب رية ،وال ية الضرورية إلس ا ها هذد ا خت ا ا

للقــدرا

()37

.

 مبدأ التكافؤ :تست د ار احلكم احمللي يف تـونس وفقـا للدسـتور التونسـيمعيار التكافؤ ،يث جاء يف ال

ل  235بلن "للةما ا احمللية موار ذاتية ،ومـوار

كالــة ليهــا مــن الســلطة املركزيــة ،وتكــون هــذد املــوار معئمــة لل ــع يا املسـ د
ليها قانونا ،كل

داث ل ـع يا أو نقـل هلـا مـن السـلطة املركزيـة

اجلما ـا

احملليــة ،يكــون مقرتنــا مبــا ي اســبد مــن مــوار  ،يــتم حتديــد ال أــار املــالي للةما ــا
احمللية مبقتض القانون"(.)38
وذهن القانون األساسي

القول بلنـد "يتمتّـ جملـس اجلما ـة احملليـة با خت ـا

املبدئي يف ممارسة السلطة الرتتيبية للةما ـا احملليـة ،وللمةلـس أن ي ـوّض جـزءا مـن
اخت ا اتد الرتتيبية لرئيسد بقـرار معلّـل ي ـر باجلريـد الرمسيـة للةما ـا احملليـة،
ويبق الت ويا ساريا ما ا يتمّ نهاء العمل بـد ،كمـا نـار

جملـس اجلما ـة احملليـة

ــو

الرتتيبيــة ال ــا ر ــن

ا خت ا ــا الرتتيبيــة الــيت ن حهــا لــد القــانون أو ال
() 39

السّلا املركزية" .

هـــ -الرقابــة الع قــة :ختض ـ اجلما ــا احمللّيــة لرقابــة

قــة مبقتضـ الدســتور،

وذل خعفا للور السابق الذى كان تتميز فيد الرقابة ب بغتها السـابقة والع قـة،
ار

هذد الرقابة من قبل الوالي ألسـباب تتعلـق ب ـر ية أو جـدوا القـرارا ال ـا ر

ن اجلما ا احمللية ،وكان يتوجّن يف السياق السياسي والدسـتورى اجلديـد للـبع ،
أن تُـ ـرَ ّ

اجلما ـــا احمللّيـــة اســـتقعليتها ،ةيـــث ت ـــب ا ســـتقعلية هـــي املبـــدأ،
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والرقابــة هــي ا ســت اء ،و نكــن ممارســة الرقابــة
ب ر ية قرار اجلما ة احمللية ون أن تد

ب ـة

تقدير اجلدوا م د

قــة ألســباب متعلقــة
()40

.

وتتةلــ الرقابـــة الع قـــة لــ أ مـــال اجلما ـــا احملليـــة مــن خـــعل الرقابـــة الـــيت
نارسها الوالي ل القرارا الرتتيبية للةما ة احملليـة ،ذ نكـن للـوالي مببـا ر م ـد
أو بطلن ممن لد م لحة أن يعرتض ل القرارا الـيت تتخـذها البلديـة أمـار احملكمـة
اإل ارية ا بتدائية ،ويبلـغ الـوالي رئـيس البلديـة نسـخة مـن ريضـة الـد وا رـد القـرار
املطعون فيد ثعثة أيار قبل يدا ها بكتابة احملكمـة( ،)41وللـوالي يف الـة التلكـد أن
يطلن توقيف ت يذ القرار البلدى ،وليس

رتاض الوالي أثر توقي ي ل

خول القرار

الرتتــييب يــز ال ــاذ ،ولكــن نكــن للــوالي يف الــة التلكــد أن يطلــن مــن القارــي
اإل ارى املختص توقيف ت يذ القرار البلدى(.)42
 -0املرتكزا السياسية:

د القـراء املتلنيـة والعميقـة لدسـتور تـونس  1624جنـد

أنــد أ ط ـ أهميــة ق ــوا للبعــد الت ــاركي ،ــرب ا تمــا املقاربــة الت ــاركية وأســس
احلكامــة كمقاربــة إل ار

ــؤون الدولــة وامتم ـ واحلكــم ،ومــر ذل ـ جنــاا ــد

جتــارب يف قــل الدنقراايــة الت ــاركية واخنــراو خمتلــف ال ــا لو وروافــد امتم ـ
املدني والسياسي يف الت مية والعملية ا نتخابية وتعزيز أركان احلكم احمللي.
أ -تكــريس العمليــة ا نتخابيــة ل ـ اجلما ــا احمللّيــة" :تــدير اجلما ــا احملليــة
جمالسُ م تخبة ،ت تخن امالس البلدية واجلهوية انتخابا اما ،را ،مبا را ،سـريا،
نزيهـا ،و ـ افا ،ت تخـن جمــالس األقــاليم مـن قبــل أ ضــاء امـالس البلديــة واجلهويــة،
يضمن القـانون ا نتخـابي
ل 48مكرر ليحد

ال

كما ر
ال

يليـة ال ـباب يف جمـالس اجلما ـا احملليـة"( ،)43وجـاء يف
روو الرت

لعضوية امالس احمللية(.)44

ستور  1624ل رمان

يلية ال باب يف امالس احمللّية سـيما يف

ل ال امن مـن الدسـتور ،والـذى جـاء فيـد بـلن" :ال ـباب قـ ّو فا لـة يف ب ـاء الـوان،

حتر

الدولة ل توف الأروه الك يلة بت مية قدرا ال باب وت عيل ااقاتد وتعمل

لـ حتمّلــد املســؤولية ،وتوســي ســهامد يف الت ميــة ا جتما يــة ،ا قت ــا ية ،ال قافيــة
والسياسية"( ،)45هذا األمر من لند ،يعـد التزامـاً يعمـل لـ توسـي هـامش امل ـاركة
السياســـية يف الـ ـوان ،و ـــرال فئـــا واســـعة كـــان هلـــا ور جلـــي يف حتريـ ـ الـــو ي
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احلراكي لدا ال عن التونسي.
وذهــن امل ــرع التونســي بعيــدا يف حتقــق الت ا ــف بــو الرجــل واملــرأ ل ـ املســتوا
احمللي يف العملية السياسية برمتها ،فالدستور نـص يف ال

ـل  34مبـدءاً اماـا لتحقيـق

الت ا ف بو املرأ والرجـل يف امـالس امل تخَبـة ،مقتضـاد أن تعمـل الدولـة لـ رـمان
يليــة املــرأ يف امــالس امل تخبــة( ،)46كمــا تتــو الدولــة رــمان تكــافؤ ال ــر
سياق الت ا ف مبوجن ال

يف

ل  41من الدسـتور يـث جـاء فيـد " :تلتـزر الدولـة ةمايـة

احلقوق املكتسبة للمرأ وتعمل ل

مها وتطويرهـا ،تضـمن الدولـة تكـافؤ ال ـر

بو الرجل واملـرأ يف حتمـل خمتلـف املسـؤوليا ويف

يـ امـا

 ،تسـع الدولـة

حتقيق الت ا ف بو املرأ والرجل يف امالس امل تخبة ،تتخـذ الدولـة التـداب الك يلـة
بالقضاء ل الع ف رد املرأ "(.)47
ب -تعزيـــز اليـــا الدنقراايـــة الت ــــاركية" :تعتمـــد اجلما ـــا احملليـــة اليــــا
الدنقرااية الت اركية ،ومبا ئ احلوكمة امل تو ة ،لضمان سهار أوسـ للمـواا و
وامتم ـ املــدني يف ــدا بــرام الت ميــة ،التهيئــة الرتابيــة ،ومتابعــة ت يــذها ابقــا ملــا
يضـــبطد القـــانون" كمـــا تســـاهم الدنقراايـــة الت ـــاركية يف ت ميـــة اإلرا السياســـية
ل ـ اع القــرار وتطــوير التــدب العــار ،مــن خــعل حتقيــق تــرابا وتكامــل بي هــا وب ـو
الدنقراايــة التم يليــة القائمــة لـ انتخــاب ممـ لو ــن املــواا و ل ــرت معي ــة( ،)48يف
هذا السياق تعين الدنقرااية الت اركية ت ري املواا و واملواا ا وامتم املـدني
يف مســار أخــذ القــرار لـ املســتوا احمللــي ،وتوســي ائــر مســاهمتها يف قامــة ت ــور
معو لل ؤون احمللية يتعءر م خ و ية امل طقة الرتابية اليت ي تمون ليهـا ،وتسـت د يف
ذل

ـد تق يـا ؛ اإل ـعر ،ا ست ـار  ،والت ـاور ،وتقـديم ـرائا اهلـده م هـا

لـ

مطالبة املـس بـإ رال نقطـة يف اخت ا ـد رـمن جـدول أ مـال امليزانيـة الت ـاركية،
خمطا ت مية ت اركي ،ا ست تاء ،وتت او هذد ا ليا ةسن لزامية ا لتةاء ليها
من قبل السلطا احمللية(.)49
ثانيا -املرتكزا الب يوية:
ارتبط

ملية تعزيز العمركزية ،ليس فقا من أجل حتسـو احلوكمـة والتم يليـة

السياســية ،بــل أيضـاً لتحســو الت ميــة احمللّيــة ورــمان توزي ـ اخلــدما ب ــكل فعّــال،
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ورمان تغطية احلكومـا العمركزيـة احمللّيـة لكامـل الـرتاب الـواين ،ويرجـ ذلـ
رمان رائ كاملة من املـواا و مـن احل ـول لـ اخلـدما األساسـية

حتديداً

وممارسة املواا ة احمللّية قبل ار  ،1624لذا متّ اتّخاذ تداب م ل زيا
احمللّية من مستويو

د املستويا

ثعثة مستويا  ،وتلسيس هياكل جديد إل ار املاليّة احمللّيـة،

واإل راه ل الو ية احمللّية ،للحلول ون تهميش امل ااق الري ية احملرومة ،م رمان
رجــة مــن الرقابــة املركزيّــة حلمايــة و ــد الدولــة التونســية ،وهكــذا جــرا تك يــف
هياكــل الســلطة ــرب ا نتقــال مــن مســتويو

ثعثــة مســتويا مــن اجلما ــا احملليــة

و رب ن اء هياكل جديد (.)50
 -2التحــول
أســا

ثــعث مســتويا مــن اجلما ــا احملليــة" :تقــور الســلطة احملليــة ل ـ

العمركزيــة ،تتةســد العمركزيــة يف

وجها وأقاليم ،يغطي كل

ا ــا كليــة ،تتكــون مــن بلــديا

ف م ها كامل تـراب اجلمهوريـة ،وفـق تقسـيم يضـبطد

القانون ،نكن أن حتدث بقانون أ

اه خ و ية من اجلما ا احمللية(.)51

ا ة كليّـة تتمتّـ بال خ ـية القانونيـة( ،)52وبا سـتقعلية

أ -البلدية :تعد البلديّة

اإل ارية واملالية تتو الت رّه يف ال ؤون البلديّة ،وفقـا ملبـدأ التّـدب احلـر وتعمـل لـ
ت مية امل طقة اقت ا يا واجتما يّا وثقافيّـا وبيئيـا و ضـريا و سـداء اخلـدما مل أوريهـا
واإل غاء مل اغل متساك يها وت ريكهم يف ت ـريف ال ـلن احمللـي ،و ـار

البلديـة

ع يا ذاتيـة و ـع يا م ـرتكة مـ السـلطة املركزيـة و ـع يا م قولـة(،)53
ونكن

رها كما يلي :

 مــا تعلــق بال ــع يا الذاتيــة :تســهر البلديــة يف اــار ال ــع يا الذاتيــة ل ـالتعهد باخلدما  ،و يدر

املـس البلـدى ميزانيـة البلديـة ويوافـق ليهـا وي ـا ق لـ

مليــا ا قــرتاض ،والت ــره يف األمــعل البلديــة وت مي هــا ،وخيــتص املــس البلــدى
بت ــريف ال ــؤون البلديــة والب ـ فيهــا ،يع ـدّ املــس البلــدى أم لــة التخطــيا العمرانــي
با تمــا اليــا الدنقراايــة الت ــاركية ويســهر ل ـ ا ــرتار القوا ــد املتعلّقــة بالتهيئــة
الرتابيّــة وبوثــائق التخطــيا العمرانــي املتعلّقــة ةمايــة الــرتاث األثــرى والتّــارخيي ،وكـلّ
القوا د األخرا اليت ت صّ ليها الت اري والرتاتين اجلارى بها العمل(.)54
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 مـــا تعلـــق بال ـــع يا امل ـــرتكة :تتم ـــل ال ـــع يا امل ـــرتكة مـ ـ الســـلطةاملركزية خا ة يف :ت مية ا قت ـا احمللّـي و ـم الت ـغيل ،احملافأـة لـ خ و ـية
الــرتاث ال قــايف احمللّــي وت ميتــد ،القيــار باأل مــال املعئمــة لــدف ا ســت مارا اخلا ّــة
و قامــة م ــااق لةن ــطة ا قت ــا ية،
ومراكــز ال ــحة األساســية ،ــار
امل ار ليد بال قر ال انية من ال

ــيانة مــدار

التّعلــيم األساســي واملستو ـ ا

ال ــع يا امل ــرتكة وفقــا أل كــار القــانون

ل  23من هذا القانون

 -مــا تعلــق بال ــع يا امل قولــة :نــار

()55

.

املــس البلــدى ال ــع يّا الــيت نكــن

نقلها ليـد مـن السـلطة املركزيّـة خا ّـة يف امـا

التاليـة :ب ـاء املؤسّسـا واملراكـز

ال ــحيّة ،املؤسّســا الرتبويّــة ،امل ــال ال قافيــة ،ب ــاء امل ــال الريارــية وجتهيزهــا
و يانتها ،ويقرتن وجوبا كلّ نقل ل ـع ية بتحويـل املـوار املاليّـة والب ـريّة الضـرورية
ملمارستها ،يث يتمّ جناز امل اري وامل ال يف اار اتّ اق تربمد السلطة املركزية م
البلدية ،م األخذ بعو ا تبار خ و يا نقل ال ع يا من السلطة املركزيـة
اجلما ا املع ية(.)56
ب -اجلهــة:

ــل اجلهــة

ا ــة كليــة تتمتّــ بال خ ــية القانونيــة وبا ســتقعلية

اإل ارية واملالية ،تتو ّل الت ره يف ال ـؤون اجلهويـة وفـق مبـدأ التـدب احلـر وتعمـل يف
نطـاق ائرتهــا لـ حتقيــق الت ميــة ال ـاملة ،والتكامــل بــو امل ـاري الت مويــة واملرافــق
العامة و مها وتعزيزها بالت سـيق والتعـاون مـ السـلطة املركزيـة ومـ بقيّـة اجلما ـا
احمللية(.)57
 -مــا تعلــق بال ــع يا الذاتيــة :تتــو اجلهــة باخل ــو

ور ـ خمططــا لــدف

الت مية باجلهة با تمـا اليـا الدنقراايـة الت ـاركية ،مـ مرا ـا مقتضـيا الت ميـة
املســتدامة وا قت ــا األخضــر ،والســهر لــ تســي خمتلــف اخلــدما والتةهيــزا
العموميــة ذا البعــد اجلهــوى ،واملتعلقــة خا ــة مبســال التوزي ـ وال ــؤون ا جتما يــة
والت ـــغيل ل ائـــد متســـاكين اجلهـــة واملؤسســـا واجلمعيـــا بهـــا ،و ـــيانة امل ـــال
اخلا ــة بهــا ،وت أــيم ال قــل غ ـ احلضــرى اخــل اجلهــة و مــد والعمــل ل ـ حتســو
خدماتد(.)58
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 مـــا تعلـــق بال ـــع يا امل ـــرتكة :تتم ـــل ال ـــع يا امل ـــرتكة مـ ـ الســـلطةاملركزيـة خا ـة يف ورـ خمططــا للتهيئـة الرتابيـة باجلهـة ،وفــق القـانون اجلـارى بــد
العمـــل با تمـــا اليـــا الت ـــاركية امل اســـبة ،جنـــاز التةهيـــزا العموميـــة ذا البعـــد
اجلهوى واملتعلقة خا ة مبسـال التوزيـ  ،البيئـة ،ال قافـة ،الريارـة ال ـباب ،ال ـؤون
ا جتما ية والت غيل واملس و(.)59
 ما تعلق بال ع يا امل قولة :ارمــن الســلطة املركزيّــة وخا ّــة يف امــا

اجلهة ال ـع يّا الـيت نكـن نقلـها ليهـا
التاليــة:

ــيانة الب يــة األساســية واملبــاني

العموميــة والتةهيــزا العموميــة واملرافــق ذا البعــد اجلهــوى وتهيئتهــا،
ا قت ا ى ال ع ي وال

ــم ال ــاو

ا ي والتةارى وا سـت مار باجلهـة ،ويقـرتن وجوبـا كـلّ نقـل

ل ع ية بتحويل املوار املاليّة والب ريّة الضرورية ملمارستها(.)60
جـ -اإلقليم :اإلقليم

ا ة كلية ،تتمت بال خ ية القانونية وبا ستقعلية اإل اريـة

واملالية ،وتعمل لـ حتقيـق ا نـدمال والتكامـل الت مـوى وا قت ـا ى املتـوازن والعـا ل
بــو خمتلــف امل ــااق املكونــة لنقلــيم( ،)61وخيــتص اإلقلــيم مبــا يل ـي :التــداول يف كــل
املســــائل ذا ال ــــبغة اإلقليميــــة واملتعلقــــة بالت ميــــة ا قت ــــا ية وا جتما يــــة وبــــدف
التكامـــل بـــو اجلهـــا املكونـــة لـــد وا نـــدمال الت مـــوى والتضـــامن بـــو املتســـاك و
وامل ـــااق ،ورـــ السياســـا الت مويـــة اإلقليميـــة و ـــدا مـــا تقتضـــيد مـــن ت ـ ـوّرا
وخمططـــا وم ـــاري ذا بعـــد قليمـــي بالت ســـيق مـــ اجلما ـــا احملليـــة واإل ارا
العكورية املع ية و رض ت وّر لتمويلها ل السّلا املركزية والسّلا احملليـة والسـهر
ل متابعة جنازها (.)62
 -0سرت املس األ ل للةما ا احمللّية :ال
احمللية هيكل

ل " 242املس األ ل للةما ا

يلـي مـالس اجلما ـا احملليـة مقـرد خـارل العا ـمة ،ي أـر املـس

األ ل ـ للةما ــا احملليــة يف املســائل املتعلقــة بالت ميــة والتــوازن بــو اجلهــا  ،ويبــدى
الرأى يف م اري القوانو املتعلقة ،بالتخطيا وامليزانية واملاليـة احملليـة ،ونكـن
رئيســـد حلضـ ـور مـــداو

جملـــس نـــواب ال ـــعن ،تُضـــبا تركيبـــة املـــس األ لـ ـ

للةما ا احمللية ومهامد بقانون"(.)63
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يت ــكل املــس األ لـ للةما ــا احملليــة الــذى ســيق تركيــزد مبقتضـ القــانون
األساسي املتعلق مبةلة اجلما ا احمللية ،مـن رئـيس بلديـة كـل جهـة م تخـن مـن قبـل
رةساء البلديا باجلهة ،يف أجل يتةاوز هرين من تاريخ اإل عن ن ال تـائ ال هائيـة
ورةســاء امــالس البلديــة ألكــرب  4بلــديا مــن يــث ــد الســكان ورةســاء امــالس
البلدية ألقل  4بلديا من يث مؤ ر الت مية ورةساء اجلها ورةساء األقاليم ،رـافة
كـل مــن رئــيس اجلمعيــة األك ــر

ــيع للمـدن التونســية ،ومم ــل ــن اهليئــة العليــا

للمالية احمللية اللذين ي اركان يف الت وي ال

ل  49من القانون األساسي للمةلة

احمللية(.)64
كما أن للمةلس األ ل للةما ـا احملليـة احلـق يف ربـا عقـا تعـاون و ـراكة
م نأرائـد ،ومـ امـالس ا قت ـا ية وا جتما يـة يف الـدول الـيت تربطهـا باجلمهوريـة
التونســـية عقـــا

بلوماســـية ،وفقـــا لـــذا ال ـــروو واإلجـــراءا امل

للةما ــا احملليــة ،وجتــدر اإل ــار

ـــو

ليهـــا

أن مكــان تركيــزد مــا يــزال كــل خــعه بــو

الكتل الربملانية يف جملس نواب ال عن(.)65
 -0سرت اهليئة العليا للمالية احمللّية :جاء يف ال
احمللية يف اهليئة العليا للماليـة احملليـة ،يـث ن ـ
احمللية ،حت

ل من القانون األساسي للةما ا
لـ أنـد :حتـدث هيئـة ليـا للماليـة

راه املس األ ل للةما ا احمللية ،ت أـر يف كـل املسـائل املتعلقـة

باملاليــة احملليــة و مهــا و

ــرنتها ،و ســن ال ّت ــره فيهــا وفقــا لقوا ــد احلوكمــة

الر يد  ،ومبا من لند أن يد م ا ستقعلية املالية للةما ـا احملليـة ،وأن يقلّـص مـن
الت او بي ها ،وتتو خا ة

() 66

:

 تقــديم مقرت ــا للحكومــة ق ــد تطــوير املاليــة احملليــة مبــا مــن ــلند أن يــد مالقدرا املالية للةما ا احمللية ل التعهّد بامل ا
 -اقــرتاا تقــديرا املــوار املاليــة املمكــن

احمللية.

التهــا للةما ــا احملليــة رــمن م ــروع

ميزانية الدولة ،واقرتاا روو توزي حتويع الدولة ل ائد اجلما ا احمللية.

 -متابعــة ت يــذ توزي ـ امل ابــا الراجعــة لك ـلّ

ا ــة كليــة مــن مــال

ــم

ـ دوق

العمركزيــة والتســوية والتعــديل والتضــامن بــو اجلما ــا احملليــة واقــرتاا التعــديع
العزمة

د ا قتضاء.
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 ــدا راســة مســبقة ــول الكل ــة التقديريــة لتحويــل ا خت ا ــا أو توســيعهابالت سيق م امل ا

املركزية.

 القيار بالتحاليـل املاليـة ملختلـف اجلما ـا احملليـة ب ـاء لـ القـوائم املاليـة ،والـيتحتال ليها وجوبا من قبل هذد اجلما ـا  ،وكـذل ال أـر يف ةـم التـلج العمـومي
للةما ـــا احملليـــة ،وفقـــا أل كـــار ال

ـــل  8مـــن هـــذا القـــانون ،ومتابعـــة مديونيـــة

اجلما ا احمللية.

 القيار بالدراسا التقييمية وا ست رافية املتعلقة باملالية احملليـة ب ـ ة وريـة كـلّثعث س وا .
خا ـــة:
بعد ما مت التطرق رب

ـ حا هـذا املقـال ا ال ـق املعـريف املتعلـق يتورـي م هـور

العمركزيــة للحكــم احمللـــي و عقتــد بامل ـــاهيم ذا ال ــلة ،وكـــذل

ــرض أهـــم

املرتكزا القانونية والسياسية للتحول عو احلكـم احمللـي يف تـونس ،مت التو ـل
ال تائ التالية:
 ا تبار احلكم احمللـي أ ـد ا ليـا ال اجعـة يف تعزيـز احلكمـم الت ـاركية وم ـدحتقيق الدنقرااية اللت اركية احمللية بهده حتقيق الت مية ال املة.
 توجد تونس عو ا تما مقاربة احلكم احمللي والتخلي تدرليا ن العمركزية،ارتبا اساسا بسلبيا املركزية املطلقة ل

ا ة القرار السياسي والت موى.

 ا إلرا احلقيقيـــة لل أـــار التونســـي تـــربز يف الدســـتور التونســـي لسـ ـ ة  1624بعـــداحلــرال التونســي سـ ة  ،1622عــو ورـ األررــية ال ــلبة حلكــم كلــي ت ــاركي،
يلخذ يف ا تبار ت يذ السياسا العامة الت موية احمللية.
وب اء ليد ،نقرتا ما يلي:
 يقتضــي ت عيــل القــوانو والت ــريعا التونســية سِــيما مــاتعلق مبورــوع احلكــماحمللـــي تلســـيس و ـــدا

اريـــة وجمـــالس كليـــة م تخبـــة ذا ثقافـــة سياســـية ،تـــؤمن

الأروه املعئمة لتطبيق أسس وركائز احلكم احمللي.
-

رال خمتلف ال ا لو من فوا ل امتم املدني واخلرباء بتـونس يف ا ست ـارا

العلميــة اهلا فــة ا تقــديم ت ـورا ســليمة ،مــن يــث املمارســة يف تعزيــز ب ــاء ثقافــة
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الت اركية املؤسساتية.
 ا تما املقاربة ا قت ا ية ل املسـتوا احمللـي ،والـيت مـن ـلنها تسـاهم يف خلـقال رو احمللية ،وم د ت يذ السياسا العامة الت موية كليا.
اهلــوامـــش واملراجـــ :
( -)1اوقــان اــارق ،تقريــر ــول العمركزيــة واحلكــم احمللــي يف فلســطو ،اهليئــة املســتقلة حلقــوق
املواان ،فلسطو،1662 ،

.22

( -)2ـو رى سـوجي وريتســار ستيسـي ،العمركزيــة يف الـدول املو ــد  :أاـر ســتورية مل طقـة ال ــق
.21

األوسا و ال فريقيا .برنام األمم املتحد اإلمنائي ،نيويورل،1624 ،

( -)3كمــد بــد الوهــاب مس ـ  ،اإل ار احملليــة والبلــديا العربيــة ،امل أمــة العربيــة لــن ار القــاهر ،
.61

،1661

( -)4ســعا ى م ـ  ،ه ــار بــد الكــريم ،ار الو يــة بــو العمركزيــة و ــدر الرتكيــز ل ـ رــوء
القــانون  61/21اخلــا

بالو يــة بــاجلزائر ،جملــة البا ــث للدراســا األكا نيــة ،كليــة احلقــوق
.2589

والعلور السياسية ،جامعة بات ة ،2املد ،61العد ،1616 ،61

( -)5املعاني أنن و  ،اإل ار احمللية ،ار وائل لل ر ،مان ،و،1626 ،2
( -)6املرج ن سد،

.18

.35

( -)7الزبيدى بسـار واخـرون ،ليـل رةسـاء وأ ضـاء جمـالس اهليئـا احملليـة ال لسـطي ية .و،1665 .2
.45
( -)8قوى بو ية ،اإل ار احملليـة مـن م أـور مقـارن :راسـة يف بعـا التطبيقـا يف فرنسـا وبريطانيـا،
انأر الرابا:
https://bit.ly/3qVeJ0L

مت ت

املوق يف  ،1616/21/23ل السا ة .22 :14

( -)9ال ــيخلي بــد الــرزاق ،اإل ار احملليــة :راســة مقارنــة ،ار املسـ
،1662

لل ــر والتوزيـ  ،مــان .و،2

.28-21

( -)10الطعام ة كمد كمو ومس كمد بد الوهاب ،احلكـم احمللـي يف الـوان العربـي واجتاهـا
التطوير امل أمة العربية للت مية اإل ارية ،القاهر و،1665 ،2

.11

( -)11ال يخلي بد الرزاق ،اإل ار احمللية :راسة مقارنة ،مرج سابق،
( -)12ال ــاين ب ـ  ،مســتقبل الدولــة ال دراليــة يف فريقيــا يف ظــل

.28

(

ــراع األقليــا  :نية يــا منوذجــا،

مذكر ماجست يف العلور السياسية ،كليـة احلقـوق ووالعلـور السياسـية ،جامعـة ورقلـة،1622 .
.59-51
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( -)13الطعام ة كمد كمو ومس كمد بد الوهاب ،مرج سابق،

.13

( -)14الكيالي بد الوهاب ،املوسو ة السياسية ،املؤسسة العربية للدراسـا وال ـر ،بـ و  ،اجلـزء
.511

األول،2885 ،

( -)15بد اميد بد املطلن ،التمويل احمللي والت مية احمللية ،الـدار اجلامعيـة اإلسـك درية،1662 ،
.249
( -)16بد ال ور ناجي ،عو ت عيل اإل ار احمللية اجلزائرية لتحقيق الت ميـة ال ـاملة ،جملـة أكا نيـا،
العد  ،62جان ي،1623

.33

( -)17ال يخلي بد الرزاق بـراهيم ،اجتاهـا مقارنـة يف ت أـيم اإل ار احملليـة :راسـة حتليليـة ،جملـة
العلور ا قت ا ية واإل ارية ،املد ،24العد ،1669 .51
( -)18ال اين ب

.15

 ،اإل ار احمللية واحلكم احمللي وال روق بي هما ،املة اإلفريقية للعلور السياسـية،

املد ،4العد  .62جوان،1665

.21

(-)19ال يخلي بد الرزاق ،اإل ار احمللية :راسة مقارنة ،مرج سابق،

.15

()20

- Mohamed mahmoud Al-Maadnah, local administration system ; concept,
philosophy and goals, the first forum local administration system in the Arab world.
Oman: salalah-Sultanate. 18-20 August 2003, P.22
( -)21العــواجي بــراهيم كمــد ،اإلبــداع يف جمــال اإل ار احملليــة العربيــة :امل ــاهيم والتطبيــق ،حتريــر:
ال ــائغ ،نا ــر .كمــد اإل ار العامــة واإل ــعا اإل ارى يف الــوان العربــي ،امل أمــة العربيــة للت ميــة
اإل ارية ،مان،2891 ،

.48

( -)22احللــو ماجــد ،اإل ار احملليــة بــو الرتكيــز و ــدر الرتكيــز ،امل أمــة العربيــة للعلــور اإل اريــة،
القاهر ،2812 ،

.21

( -)23مؤسسة اليامسو ،السلطة احمللية بو الواق واألفاق،
https://bit.ly/3mi6isS

مت ت

املوق يف  1616/21/23ل السا ة .13 :24

( -)24املرج ن سد.
( -)25اجلمل بد الوهاب ،يف احلُكم احمللّي :ال أرى والتطبيقي ،انأر الرابا:
https://bit.ly/37bOziE

مت ت

املوق يف  ،1616/21/69ل السا ة .28 :31

( -)26مؤسسة اليامسو ،مرج سابق.
(-)27ال

ل  ،231الرائد الرمسي للةهورية التونسية ،ستور اجلمهورية التونسية 26 ،في رى .1624

( -)28ار ونة لط ي ،التةربة التونسية يف رساء العمركزية م ذ ار  ،1624انأر الرابا:
https://bit.ly/39zYFuJ

مت ت
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( -)29مركز تطوير القطاع األمين وسيا القانون ،قانون أساسي يتعلّق مبةلة اجلما ا احمللية ،د
 8 ،18ماى  ،1629ال

ل .23

( -)30ال

ل 24من قانون اجلما ا احمللية.

( -)31ال

ل  25من قانون اجلما ا احمللية.

( -)32املرج ن سد.
( -)33ال

ل  21من قانون اجلما ا احمللية.

( -)34ال

ل  234من ستور .1624

( -)35لط ي ار ونة ،مرج سابق،

.64

( -)36وزار ال ــؤون اخلارجيــة للةمهوريــة ال دراليــة األملانيــة ،ليــل الســلطة احملليــة يف تــونس التقريــر
الدولي للدنقرااية ،أملانيا ،جوان،1628
( -)37لط ي ار ونة ،مرج سابق،

.19

.64

( -)38ال

ل  235من ستور .1624

( -)39ال

ل  11من قانون اجلما ا احمللية.

( -)40ال

ل  239من ستور .1624

( -)41وزار ال ــؤون اخلارجيــة للةمهوريــة ال دراليــة األملانيــة ،ليــل الســلطة احملليــة يف تــونس ،مرج ـ
سابق،

.33

( -)42ال

ل  119من قانون اجلما ا احمللية.

( -)43ال

ل  233من ستور .1624

( -)44ال

ل  48من قانون اجلما ا احمللية.

( -)45ال

ل  69من ستور .1624

( -)46ال

ل  ،34املرج ن سد.

( -)47ال

ل  ،41املرج ن سد.

( -)48ال

ل  ،238املرج ن سد.

( -)49وزار ال ؤون اخلارجية للةمهورية ال درالية األملانية ،مرج سابق،
( -)50لط ي ار ونة ،مرج سابق،
( -)51ال

.13

.61

ل 232من ستور .1624

( -)52ور خلي ي ،أمحد مواقي ب اني ،اجلما ا اإلقليمية و ورها يف محاية البيئة يف اجلزائـر ،جملـة
البا ث للدراسا األكا نيـة ،كليـة احلقـوق والعلـور السياسـية ،جامعـة بات ـة ،2املـد ،61العـد
،1616 ،62
( -)53ال

.916

ل  166من قانون اجلما ا احمللية.
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( -)54ال

ول من  119-135من قانون اجلما ا احمللية.

( -)55ال

ل  143من قانون اجلما ا احمللية.

( -)56ال

ل  ،144املرج ن سد.

( -)57ال

ل  ،183املرج ن سد.

( -)58ال

ل  ،181املرج ن سد.

( -)59ال

ل  ،181املرج ن سد.

( -)60ال

ل  ،189املرج ن سد.

( -)61ال

ل  ،351املرج ن سد.

( -)62ال

ل  ،359املرج ن سد.

( -)63ال

ل  242من ستور .1624

( -)64ال

ل  49من قانون اجلما ا احمللية.

( -)65ال

ل  ،41املرج ن سد.

( -)66ال

ل  ،12املرج ن سد.
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