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التنمية اإلقليمية يف تونس:
تداعيات التهميش املركَّب
العريب صديقي
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تحاول هذه الورقة إعادة إدراج مفهوم
التنمية اإلقليمية (أو التنمية الجهوية كام
تُس ّمى يف السياق التونيس) يف النقاش حول
التهميش ،مع إشارة خاصة إىل تونس.
وللنقاش اآليت ثالثة أهداف .أ ّوالً ،تسعى
الورقة إىل إجراء نقد تقييمي لكيفية تأثري
نوع التنمية املطبَّقة منذ استقالل تونس
يف التهميش .إذ مل ت ِعد التنمية اإلقليمية
توزي َع املوارد للمواطنني يف مختلف املناطق
بشكل منصف .ثانياً ،تحاول الورقة عرض
التفاوتات يف مختلف املناطق أو الجهات
التونسية .ومن خالل التذكري بفكرة “تنمية
التخلّف” ،يُظهر النقاش كيفية تراجع التنمية اإلقليمية .أخريا ً ،يق ّدم النقاش التوصيات
بشأن السياسات .فالحاجة مل ّحة إىل صفقة إمنائية تعطي مصداقية اللتزامات الدولة من
أجل العدالة التوزيعية كسبيل إىل التنمية اإلقليمية.

أهم التوصيات
ّ

•تعديل النم ّو الشامل ليتامىش مع الواقع يّ
املحل:
يُع ّد هذا اإلجراء رضورياً بهدف تحقيق التنمية
حق املناطق
ويعب عن ّ
يف املناطق املحرومة .رّ
واألفراد بالتنمية أيضاً.

•دعم متثيل ومشاركة إقليم َّيني :البد أن يتوافق
هذا الدعم مع أحكام الدستور من أجل ترسيخ
الحكومة املحلّية .يعالج التمثيل اإلقليمي أيضاً
مسائل العالقات املتفاوتة بني املركز واملناطق.

•تأسيس صندوق تنمية إقليمية :يجدر املبادرة إىل
نوع من التح ّرك اإلمنايئ اإليجايب الذي يع ّوض عن
اإلهامل املرتاكم الذي خلّفته اإلدارات السابقة منذ
العام  1956عندما أصبحت تونس مستقلّة.

•تعميم التنمية اإلقليمية :يجدر بالحكومة أن
تنشئ أقطاب من ّو جغرافية وسكانية تساعد
عىل التنمية عرب املناطق .منح أولوية “للتنمية
التخضريية” :عىل تونس أن تعمل بج ّدية لعكس
بتفش األمراض
التدهور البيئي الضا ّر املصحوب يّ
املزمنة الناجمة عن اإلنتاج الكيميايئ والتعدين.
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إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقدّم بحوثاً
وحلوالً سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث
عالية الجودة ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات
عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة .تعود
االستنتاجات والتوصيات املوجودة يف كافة منشورات
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات نظر
املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يقدّمها إىل
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية
والتأثري .كام وأ ّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة
تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات ال تحدّد بأي
شكلٍ من األشكال التحليالت والتوصيات.

املقدّمة
واملؤسساتية
وقفت العوامل السياسية واالقتصادية
ّ
تاريخياً يف تونس حاجزا ً أمام التنمية اإلقليمية (أو التنمية
الجهوية ،املصطلح املستخدم يف السياق التونيس) .فلم
تحرص خطط النخبة عىل التوزيع العادل للموارد ،املادية
منها (األموال العامة واالستثامر عىل مستوى الدولة وعىل
املحل والبنية التحتية) وغري املادية (القدرات
يّ
املستوى
اإلدارية والعدالة التوزيعية واآلليات القانونية) عىل
ح ّد سواء .ومل ت ِ
أي أثر يف وجهات
ُحدث هذه الخطط ّ
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نظر املستثمرين والسياسيني حيال هوامش تونس
االجتامعية االقتصادية .ففيام يطلق املسؤولون وعودا ً
واهية يف إحداث تنمية إقليمية ،تزداد اله ّوة باالتساع
رصح بها أصحاب السلطة وتوقّعات
بني السياسات التي ي ّ
املجتمعات املحلّية.

التهميش
ُ
وللتهميش املركَّب يف تونس ثالثة أبعاد .أ ّوالً ،يتألّف
املركَّب من التباعد اإلقليمي عن الدولة باعتباره تهميشاً،
مع إحالة جنوب البالد وغربها إىل مكانة مه ّمشة .واملستوى
الثاين هو التباعد االقتصادي واإلمنايئ عن تحقيق القيمة ،مماّ
يعيق القدرة عىل إنتاج السلع والخدمات وإيجاد فرص عمل.
أ ّما املنحى الثالث ،فهو التباعد اإلنساين ،الذي فيه ينفصل
األشخاص عن الرثوة الوطنية والعدالة التوزيعية .ويُشار
هنا بالتباعد إىل خسارة القدرة وإمكانية التج ّدد الذايت يف
يخص القيمة والهوية واالنتامء .وكام سنستعرض الحقاً
ما ّ
باختصار ،ميكن أن تتض ّمن املؤرشات املرتابطة للتهميش
املركَّب التفاوت يف الحصول عىل الرعاية الص ّحية وثروة
املوارد الطبيعية والهواء واملياه النظيفَني واملدخول والتوظيف
والتعليم وحتّى مجاالت املشاركة السياسية.

بالتايل ،عجزت الخطط الحكومية والخطاب السيايس عن
الوفاء بالوعد القايض بتحقيق تنمية إقليمية ضمن إطار
عمل شامل للتخفيف من الحرمان 3.فكانت النتيجة ما
ُس ّمي بـ“التهميش املركَّب” .ويُشار هنا مبفهوم التهميش
املركَّب إىل نوع من التباعد اإلقليمي واملكاين والرتاكمي
الذي يَربز من خالل حالة حرمان اجتامعية اقتصادية
وسياسية .وال بد من أن يكون الهدف توزيع أكرث تكافؤا ً
ليس للعدالة فحسب ،بل لتشاطر األعباء أيضاً ،أي لتخفيف
الحرمان والفقر يف أنحاء تونس.

يتناول ملخّص السياسة هذا معضل َة التهميش يف تونس من
منحى إمنايئ .ويتد ّرج عىل النحو اآليت :أ ّوالً ،يستعرض التجرب َة
التونسية يف التنمية اإلقليمية ،متوقّفاً عند فكرة “تنمية
التخلّف” .ث ّم يسلّط الضوء عىل خطوط االنقسام الناجمة
عن تهميش املناطق الداخلية والجنوبية يف تونس ،مب ّيناً
ارتباطها بحالة االستياء واالضطراب يف البالد .أخريا ً ،يختم
امللخّص بتقديم توصيات السياسة ويقرتح إعادة التفكري
يف موضوع التنمية اإلقليمية مع مقاربة شاملة تستفيد من
القدرة الفاعلة املحلّية.

املناطق الرئيسية :الواليات التونسية بحسب املنطقة

تونس الكربى
أريانة
بن عروس
منوبة
تونس العاصمة

الشامل الرشقي
بنزرت
نابل
زغوان

الجنوب الرشقي
قابس
مدنني
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الجنوب الغريب
قفصة
قبيل
توزر
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الشامل الغريب
باجة
جندوبة
الكاف
سليانة

الوسط الرشقي
املهدية
املنستري
صفاقس
سوسة

الوسط الغريب
القريوان
القرصين
سيدي بوزيد

“تنمية التخ ّلف” يف تونس

طبقات التهميش املر َّكب

كشفت ثورة العام  2010و 2011عن مآزق إمنائية مل ّحة
تطال األ ّمة بأرسها يف تونس .فعىل الرغم من الدرجات
العالية التي حقّقتها البالد يف مؤرشات تنمية متع ّددة،
املتأصلة” يف اقتصادها ،املرتاكمة عىل
انعكست “االختالالت
ّ
مدى عقود ،يف عجزها عن خلق فرص عمل أو تحقيق من ّو
شامل ومستدام ضمن نظام اجتامعي وسيايس واقتصادي
تهيمن عليه مجموعة صغرية من النخب 4.وتفاقمت معضلة
اإلمناء يف تونس بفعل إشكالية التنمية اإلقليمية التي عجزت
عن التبلور منذ استقالل البالد .فشهدت التنمية اإلقليمية
بدالً من ذلك نزع ًة تقسيمية .إذ كانت مرشوعاً تديره الدولة
بأدىن تفاصيله .وكان هذا السلوك يناقض الغاية التي يت ّم من
أجلها تشجيع القدرة الفاعلة االقتصادية وامللكية املشرتكة يف
مناطق تونس الوسطى والداخلية الفقرية.

سواء أكان عمدا ً أم مل يكن ،ساءت حال مناطق مثل الشامل
الغريب والوسط الغريب والجنوب الغريب والجنوب الرشقي
مناطق تعاين تهميشاً مركَّباً .وغابت
مع مرور الوقت ،فغدت
َ
املشاريع للمساعدة يف فرص العمل والصناعة والرعاية
الصحية والسكن.

إ ّن السياسات التي ط ّبقها الحبيب بورقيبة ،الرئيس
التونيس بني العا َمني  1957و ،1987وزين العابدين
بن عيل ،الذي حكم من بعده مل ّدة ثالثة عقود ،أ ّدت
إىل بروز ما سماّ ه غوندر فرانك بـ“تنمية التخلّف”
( .)development of underdevelopmentفقد طغت
عىل البالد عالقات غري متوازية بني املناطق املركزية
والطرفية :فاستغلّت املناطق املركزية رأسامل املناطق
أي قدرة لتحقيق اكتفاء ذايت
الطرفية ومواردها ،معرقل ًة ّ
اقتصادي أو تجديد ذايت ،مماّ أوقع املناطق الطرفية يف
5
دينامية فاقمت التخلّف بدل إزالته.
رصحا بها
ومل يتابع بورقيبة وبن عيل تنفيذ سياساتهام التي ّ
مخصصة
والتي تقيض بالحرص عىل تأمني استثامرات متج ّددة ّ
كانت مو ّجهة للمناطق املحرومة .وال ميكن التحقّق مماّ إذا
كانت الدولة تهمل مناطق البالد الوسطى والداخلية قصدا ً
بشكل قاطع وملموس .وتقرتح إحدى وجهات النظر أ ّن هذا
محل”
النوع من سياسات التهميش انبثق عن “استعامر يّ
و“هيمنة” يف منط من التوزيع فضّ ل تاريخياً الشامل والوسط
الرشقي (الساحل) عىل الجنوب والوسط 6.غري أ ّن اإلمناء غري
املتساوي يسبق الدولة التونسية ما بعد االستعامر .ويبدو أ ّن
ال ُنخب السياسية قد ع ّززت هذه السياسة بعد االستقالل من
خالل تخفيض مستوى هذه املناطق اقتصادياً وسياسياً ودينياً
7
وثقافياً عرب إدارات متتالية منذ عهد بورقيبة حتّى اليوم.
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الفقر والبطالة
يرتفع مستوى الفقر والبطالة أكرث بكثري يف املناطق املحرومة،
كام تُظهره الرسوم البيانية أدناه .وعىل الرغم من االنخفاض
االجاميل يف مع ّدالت الفقر عىل مستوى األ ّمة من  23,1يف
املئة يف العام  2005إىل  20,5يف املئة يف العام  2010وإىل
 15,2يف املئة يف العام  8،2015ال تزال اله ّوة التي ت ّم قياسها يف
العام  2010بني املناطق كبرية ج ّدا ً .وبحسب املعهد الوطني
لإلحصاء يف تونس ،تتفاوت مع ّدالت الفقر دون الوطنية
بشكل ملحوظ :فتصل إىل قرابة  26يف املئة يف الشامل الغريب
و 32يف املئة يف الوسط الغريب ،مقارن ًة بحوايل  8أو  9يف املئة
يف منطقتَي الوسط الرشقي وتونس الكربى يف العام 2010
(الرسم البياين .)1
وترتفع مع ّدالت البطالة أكرث عىل نحو مامثل يف الشامل
الغريب والوسط الغريب والجنوب الغريب والجنوب الرشقي.
وكام يُظهره الرسم البياين أدناه ،تربز آفاق تفاقم البطالة
خصوصاً يف الجنوب الغريب والجنوب الرشقي ،مع وصول
مع ّدالت البطالة اإلقليمية يف العام  2016إىل  25يف املئة
و 25,3يف املئة تباعاً .يف املقابل ،يض ّم الوسط الرشقي أدىن
مستويات البطالة :أي  11,1يف املئة يف العام  2014و 10يف
املئة يف العام  .2016وتُس ّجل أيضاً منطقتا الشامل الرشقي
وتونس الكربى مع ّدالت بطالة أدىن تقارب  13يف املئة
(الرسم البياين .)2

الرسم البياين  :1معدّالت الفقر والفقر املدقع بحسب املنطقة يف العام 2010
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الرسم البياين  :2معدّل البطالة يف تونس بحسب املناطق يف العامني  2014و2016
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الشامل الغريب

الوسط الرشقي
املنطقة

الوسط الغريب

الجنوب الرشقي

الجنوب الغريب

الحصول عىل املوارد

الرضر الصحي والبيئي

يشكّل أيضاً توزيع الفوسفات واملياه خري مثال عىل
التفاوت اإلقليمي .فقد كان حوض الفوسفات يف تونس
يف جنوب والية القفصة عنواناً لالحتجاجات لسنوات
وسنوات .إذ كان السكّان يتج ّمعون معارضني البطالة
ومطالبني باالستفادة من أرباح املوارد املحلّية .وكام قال
أحد املحت ّجني“ :نعاين تل ّوثاً ج ّراء إنتاج الفوسفات ،لك ّننا
ال نستفيد من صادراته .يف العاصمة يتمتّعون بحياة
11
رغيدة ،أ ّما هنا فال منلك شيئاً”.

لطاملا كانت واليات تونس وسوسة واملنستري تتمتّع برعاية
صحية أفضل ،عىل عكس واليات جندوبة والقريوان والقرصين
“األقل تفضيالً” بني واليات
ّ
وسيدي بوزيد التي لطاملا كانت
تونس األربع والعرشين .وكانت أيضاً نسبة وفيات الرضع
لكل ألف رضيع) والوسط الغريب
أعىل يف الجنوب ( 21وفاة ّ
املتوسط الوطني البالغ
لكل ألف رضيع) من
( 23,6وفاة ّ
ّ
15
لكل ألف رضيع يف العام  .2009وتفاوت متوسط
ّ 17,8
العمر املتوقع بني املناطق :فوصل إىل  77يف تونس وصفاقس
مقابل  70يف القرصين وتطاوين يف العام  16.2009وبانتشار
قرابة  70يف املئة من األطباء املختصني عىل الساحل ،تتخطّى
17
مشكلة توزيع الرعاية الص ّحية مج ّرد نقص يف عدد األطباء.

حصة غري متساوية من مياه البالد إىل
ويت ّم أيضاً تحويل ّ
العاصمة واملناطق الساحلية واملدن الكربى .ففيام متتّعت
بحق شبه كامل يف الحصول عىل مصدر
تونس الكربى ّ
محسن يف العام  ،2010يبقى املع ّدل أدىن بكثري يف
ماء َّ
منطقتَي الوسط الغريب والشامل الغريب .وعىل الرغم
من أ ّن الشامل الغريب يحتوي عىل معظم إمدادات األ ّمة
من املياه العذبة ،فهو يعاين ش ّحاً يف فصول الصيف ،أل ّن
الحكومة تقطع اإلمدادات عن املناطق الريفية والداخلية
عب املحتجون عن
وتح ّولها إىل املدن الكربى .وقد رّ
استيائهم وشعورهم بالظلم من خالل تعطيلهم املضخّات
12
التي تنقل املياه إىل العاصمة.
عالوة عىل ذلك ،لقد ت ّم استنزاف املوارد و/أو املدخول من
هذه املناطق املحتاجة من أجل دعم التجديد االجتامعي
االقتصادي يف املناطق الحيوية وامليسورة من شامل البالد
وساحلها .ويواجه األشخاص الذين يسكنون املناطق الريفية،
مثل سجنان يف والية بنزرت (يف الشامل الرشقي) ،صعوب ًة
يف الحصول عىل مياه شفة آمنة عىل الرغم من أنّهم أغنى
املتوسط الوطني .ويُربز
باملوارد املائية بعرشة أضعاف من
ّ
كل
ذلك انعدام املساواة بني املدينة والريف الذي تعانيه ّ
منطقة يف تونس ،مبا فيها املناطق األكرث تط ّورا ً مثل تونس
الكربى والشامل الرشقي والوسط الرشقي .ويفاقم ذلك من
التفاوتات اإلقليمية الحا ّدة.

ويطال أيضاً التهميش املركَّب يف تونس أمورا ً خارجية سلبية
ناجمة عن املشاريع الصناعية الرديئة اإلدارة واستخراج
املوارد غري املدروس .فقد تس ّبب تل ّوث الهواء بـ 4631حالة
وفاة مبكرة يف تونس يف العام —2012بسبب أمراض الجهاز
التنفيس ورسطان الرئة واألمراض القلبية والرئوية والسكتة،
وذلك باالستناد إىل األرقام التي أعطتها منظّمة الص ّحة
العاملية 18.والالفت أ ّن التلوث حتّى مرتكّز أكرث يف وسط
البالد وجنوبها 19.إذ ميتلك مثالً املجمع الكيميايئ التونيس
مصنعاً كيميائياً ناشطاً قرب منطقة ش ّط السالم (املعروفة
بش ّط املوت) يف قابس (الجنوب الرشقي) .وتؤدي املخلّفات
التي يتخلّص منها املصنع الكيميايئ بشكل س ّيئ والتلوث
الذي يتسبّب به إىل إحداث رضر بيئي كبري يف املنطقة
وإىل قتل النبات واألسامك .وتتض ّمن األمراض رسطان الرئة
والربو وغريها من أمراض الجهاز التنفيس وترقّق العظام،
وقد اعتربها السكان مرتبطة مبصنع أسمدة قريب 20.وتنجم
هذه املشاكل الص ّحية عن رمي الفوسفوجيبسوم يف البحر مبا
21
يخالف قانون املياه الذي أصدرته تونس بذاتها عام .1975

اإلقصاء السيايس
بعد مرور سنوات عىل الثورة التونسية ،يرتافق التهميش
املركَّب يدا ً بيد مع التهميش االقتصادي واالجتامعي املسترشي
يف البالد ،وال س ّيام بني الشباب التونسيني .وقد برز استياء
يغيل منذ فرتة طويلة ج ّراء إقصاءات اجتامعية واقتصادية
وسياسية مع نشوب أوىل ثورات الربيع العريب الشعبية.

وال تعمل الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه يف والية
سجنان (الشامل الرشقي) ،لذلك قد مييض السكان ساعتَني
يومياً لنقل مياه الشفة 13.ويستعني سكان تغزاز يف والية
جندوبة (الشامل الغريب) التي ال تبعد سوى كيلومرتٍ ٍ
واحد
من سيدي الرباق ،ثاين أكرب س ّد يف البالد ،بحمريٍ لنقل املياه من
الينابيع العامة ،ويضط ّرون يف بعض األحيان إىل رشب املياه ال عجب إذا ً يف أ ّن مستوى املشاركة السياسية الرسمية ،مثل
من خزانات ص ّنفتها الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه التصويت يف االنتخابات والعضوية يف األحزاب السياسية،
14
منخفض بشكل ملحوظ بني فئة الشباب التونسيني املرتاوح
عىل أنها غري آمنة.
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عمرهم بني  15و 29عاماً 22.بدالً من ذلك ،تبقى املشاركة
السياسية غري الرسمية (مثل االحتجاجات السياسية) الطريقة
األشيع للتعبري عن الشكاوى االجتامعية السياسية .واستبعاد
الشباب عن الساحة السياسية أكرب يف املناطق الجنوبية
والداخلية من البالد 23.ويتفاقم االنقسام الريفي الحرضي
ضمن املناطق 24ج ّراء اله ّوة اإلقليمية بني الساحل والداخل
أيضاً .ويساهم االنقسام الرقمي أيضاً يف شعور الشباب بأنّهم
25
مستبعدون يف الداخل.
وتظهر وجهات النظر حيال استجابة السياسيني إىل حاجاتهم،
وبالتايل قدرة الشباب عىل التأثري يف التنمية ،أعىل بكثري يف
املدن ( 38يف املئة للشبان و 38,9يف املئة للشابات) مقارنة
بتلك املنترشة يف املناطق الريفية ( 11,5يف املئة للشبان و12,4
يف املئة للشابات) 26.وتختلط هذه املواقف مع وجهات نظر
واسعة االنتشار باسترشاء الفساد .إذ يرى سكّا ُن املناطق
خارج تونس العاصمة محسوبيات إقليمية يف االستثامرات
العامة والخاصة عىل ح ّد سواء تح ّول بشكل غري ُمنصف
األموال إىل تونس العاصمة والساحل (الوسط الرشقي) بدالً
27
من مناطق البالد الداخلية.

ويصف مرك ُز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية التنمي َة
اإلقليمية عىل أنها السعي إىل “توزيع متوازن للسكان
واألنشطة االقتصادية يف سياق مكاين بهدف تحقيق
اإلنصاف والتامسك االجتامعي/العدالة االجتامعية”.
وينبغي أن تتض ّمن التنمية اإلقليمية “تخطيطاً تشاركياً”،
باإلضافة إىل االنتباه إىل املخاطر البيئية والكارثية
وفق “مقاربة متكاملة ومتع ّددة املجاالت” 31 .وتركّز
أيضاً املقارب ُة “الجديدة” ملنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي إزاء التنمية اإلقليمية عىل االستفادة
من املنافع املحلّية واإلقليمية باإلضافة إىل “الحوكمة
املشرتكة” .ويجدر أن مينح التنسيق بني الحكومات
الوطنية واإلقليمية واملحلّية األولوية للحكومات املحلّية
32
مبا أنّها تعمل أيضاً مع أصحاب مصلحة خارجيني.

واالستقرار والسالم االجتامعي مسألتان ها ّمتان يف تونس
“الجديدة” بعد العام  .2011لذلك ،ينبغي أن يحظى
اعتام ُد مقاربة متكاملة باألولوية .فقد شهدت تونس
تداعيات رهيبة ناتجة عن االستقصاء االجتامعي والسيايس
واالقتصادي الذي طال الشباب خصوصاً ،بحسب ما ظهر يف
تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  .2016وقد ازدادت
محاوالت التونسيني يف عبور البحر نحو الشواطئ األوروبية
التنمية اإلقليمية يف تونس ما بعد
بشكل ملحوظ منذ احتجاجات قفصة يف العام  .2008ويف
العام 2011
العام  ،2014أىت من املناطق التونسية الوسطى والجنوبية
تبقى التنمية اإلقليمية أساساً ملكافحة التهميش املركَّب  67يف املئة من مجموع املهاجرين التونسيني املحتجزين من
33
تأصلها يف تونس يتطلّب السلطات الليبية.
ولترسيع النم ّو يّ
املحل .غري أ ّن تعزيز ّ
التزاماً أقوى بالحوكمة الرشيدة والعدالة التوزيعية وروح
وتستم ّر حركة االحتجاجات يف املناطق املحرومة من البالد
املبادرة املحلّية التي تستفيد من املوارد املنتَجة محلّياً.
احتج السكان
أيضاً .ففي جندوبة (الشامل الغريب) مثالً،
ّ
ويركّز مفهوم التنمية اإلنسانية املتمحور حول الناس واملزارعون املحلّيون مؤخرا ً عىل عجز الدولة عن تأمني
والتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل إزالة العقبات قدرة وصول محلّية إىل املياه املتوافرة بغزارة 34.وقد
أمام ح ّرية االختيار والقيود عىل القدرة ،وهو بالتايل عطّلت االحتجاجات مرارا ً عملية استخراج الفوسفات يف
األسس للتنمية اإلقليمية .وتنبثق التنمية الوسط الغريب عىل مدى السنوات الستّة املنرصمة ،مماّ
قادر عىل وضع ُ
اإلنسانية ،التي تشكّل “عملية ونتيجة عىل ح ّد سواء” ،أ ّدى إىل تك ّبد خسائر تخطّت  180مليون دوالر أمرييك
عن فكرة أنّه “عىل الشعب أن يؤث ّر يف اإلجراءات التي وعجز ملحوظ يف امليزان التجاري .وقد اعرتض سكان
ترسم معامل حياته” .ويتض ّمن ذلك ،عىل سبيل املثال ال قفصة ،يف الوسط الغريب للبالد ،عىل مامرسات التوظيف يف
الحرص ،التنمية االقتصادية 28 .فال يرتبط الفقر باملدخول رشكة الفوسفات الحكومية 35يف والي ٍة يصل مع ّدل البطالة
فحسب ،بل هو “متع ّدد األبعاد” أيضاً ،ويتض ّمن عدم فيها إىل  28,3يف املئة؛ وتتّصف املفاوضات بني االت ّحادات
يخص العماّ لية والحكومة الحالية بالوعرة 36.ويف خالل أشهر
قدرة الوصول إىل الخدمات العامة والحرمان يف ما ّ
الص ّحة والتعليم ومستوى املعيشة 29 .بشكل عام ،يع ّزز من االعتصامات واالحتجاجات التي أوقفت إنتاج النفط
التهميش املركَّب .ومبا يتوافق مع والغاز ،مل يوقف سكان تطاوين وقبيل التظاهرات إلاّ بعد
َ
الفقر املتع ّدد األبعاد
أهداف التنمية املستدامة للعام  2030التي وضعتها أن وقّعت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد اتفاقي ًة
األمم املتحدة ،االستدامة هي “مسألة إنصاف يف التوزيع ،مع املحتجني تعاهدهم بفرص عمل يف رشكات النفط
37
30
وبصندوق تنمية ومبشاريع بيئية.
ضمن األجيال وعربها عىل ح ّد سواء”.
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وغالباً ما ارتبطت أيضاً زيادة راديكالية الشباب التونسيني
بالتهميش .ففي دينامية وطنية إقليمية عاملية مرت ّدة،
نشطت مجموعات مثل أنصار الرشيعة عىل طول املناطق
الحدودية مثل بن قردان ،يف والية مدنني الجنوبية 38.وقد ت ّم
التأكد أيضاً من حقيقة عمليات تجنيد أجراها تنظيم داعش
وغريها من امليليشيات يف سوريا وليبيا ملحاربني تونسيني من
39
املناطق امله ّمشة.

تفادي خطوط االنقسام من
خالل سياسة التنمية
يف هذه الورقة ،ت ُعترب التنمية اإلقليمية يف تونس ما بعد العام
 2011تفعيالً لخطوة بادرت بها الحكومة نحو توازن إقليمي
يف توزيع املوارد املادية وغري املادية .وتتطلّب انتباهاً خاصاً
للمجموعات امل ُه ّمشة مكانياً واجتامعياً وسياسياً واقتصادياً
من أجل الحرص عىل إنتاجية اقتصادية متج ِّددة ذاتياً .وعليها
أن تض ّم أيضاً عمليات تشمل السكّان املحلّيني واملجتمعات
املحلّية من خالل الالمركزية ،باإلضافة إىل انخراط جهات
فاعلة رسمية وغري رسمية ووطنية ودولية.
بالتايل ،من املمكن إعادة التفكري يف التنمية اإلقليمية وإعادة
هيكلتها كنمط متكامل يض ّم الوسط-الهامش ،والرسمي-غري
واملحل-الوطني ،والوطني-الدويل ،وعالقات التآزر
يّ
الرسمي،
بني القطاع العام والقطاع الخاص.
وعىل صانعي السياسات أن يجدوا األدوات والدعم
والتمويالت املناسبة لتنفيذ سياسات مالمئة وف ّعالة .هذه
هي رسالة الشعب املتمثّلة بشعار احتجاج تطاوين “الرخ
ال” 40.ويعني هذا الشعار السعي بال هوادة إىل تحقيق
العدالة التوزيعية ومواصلة املسرية للمطالبة بقدرة الوصول
والفُرص ،فيشقّون بذلك طريقاً للخروج من مشكلة التهميش
املركَّب نحو الح ّرية والكرامة .ويجدر بصانعي السياسات أن
41
يجتهدوا بالعمل عىل تفعيل وتطبيع األحكام الدستورية
التي تمُ أسس موجباتها نحو توزيع أكرث توازناً وإنصافاً للموارد.
واإلخفاق يف تحقيق ذلك يجعل من تكاثر التهميش املركَّب
بدالً من إصالحه أمرا ً محتماّ ً.

التوصيات بشأن السياسات

مع تركيز خاص عىل الشباب 42.فيجدر أن تهدف تنمية
املناطق املحرومة إىل“ :خلق فرص توظيف من ِتجة ومجزية
يف قطاعات يعيش ويعمل فيها الفقراء ،وتعزيز الشمولية
يف املوارد املن ِتجة ،وال س ّيام املالية ،واالستثامر يف أولويات
التنمية اإلنسانية املرتبطة بأولئك الذين ت ّم إهاملهم” من
43
خالل مجموعة من تدخّالت السياسة.
صندوق تنمية إقليمية :من املمكن مؤازرة النم ّو الشامل
من خالل سياسات تتّخذ إجراءات متييز إيجايب 44.وميكن أن
ٌ
صندوق للتنمية اإلقليمية (بتمويل من وديعة وطنية
يؤ ّدي
ودولية 45ومساعدات خاصة) دور آلية تعويضية مستقلّة عن
املوازنة الوطنية .فيع ّزز بذلك املساواة يف العملية اإلمنائية
بشكل عام ويقلّص االعتامد عىل املساعدات املتضائلة التي
تق ّدمها الدولة .وهو يتض ّمن إجراءات للحامية االجتامعية
ومنافع 46ملجموعات مح ّددة (مثل النساء والعاطلني عن
العمل والشباب وأولئك الذين يعانون أمراضاً ص ّحية مرتبطة
بقلة التنمية) .ويعني ذلك ،من الناحية املادية ،تحويل
نسبة صغرية من العوائد من الرثوة الوطنية .ويجدر تأسيس
صندوق تنمية خاص يرتبط أيضاً بالجهود املبذولة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة يف تونس 47.فمن املمكن مثالً
إثراء التمويل والربامج التي تستهدف بطالة الشباب48مثالً
من خالل الرشاكات الدولية ،كام هو الحال مع برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ.
متثيل ومشاركة إقليميان :عىل الرغم مماّ يُز َعم غالباً بأ ّن
الالمركزية تشكّل حالً ممتازا ً ملشاكل تتعلّق بقلّة التمثيل،
فقد تصبح أيضاً أداة لربوز خللٍ منظَّم من خالل “التأخّر
وعدم الفعالية يف املوازنة” 49.إذ ت ُظهر تجارب حديثة يف
أوروبا وآسيا أ ّن الالمركزية ليست خالية من املخاطر .فقد
أشار مثالً عد ٌد كبري من الحاالت امللحوظة يف تركيا واليونان
والدمنارك واليابان إىل التقسيم املكثّف ملوارد املوازنة
واملوظفني ،باإلضافة إىل تكرار املسؤوليات بني البريوقراطيات
الوطنية ودون الوطنية 50.ومع أخذ هذه التحديات بعني
االعتبار ،قد يكون من الالزم إنشاء غرفة جديدة يف الربملان
التونيس متثّل األقاليم أو املناطق .وقد يشكّل ذلك آلي ًة أخرى
تدعم التو ّجه نحو الالمركزية ،الذي ت َع ّزز يف االنتخابات
البلدية للعام  51.2018وقد تتوافق خطوة من هذا النوع مع
تنص عليه
األحكام الدستورية لترشيع الحكومة املحلّية ،كام ّ
52
املواد  133حتّى .136

النم ّو الشامل :ليس عىل صانعي السياسات يف تونس أن
يبدأوا من الصفر .فبهدف التاميش مع أهداف شبيهة بتلك ومل يت ّم تحديد بعد الطريقة التي ستتعامل فيها البلديات،
امل ُدرجة يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ،2016التي باتت تتمتّع بتفويض شعبي جديد ،مع مشكلة التمثيل
يخص مركز البالد السيايس .فقد تشكّل الغرفة
ينبغي تعديل مفهوم النم ّو الشامل ليتالءم مع الواقع يّ
املحل ،اإلقليمي يف ما ّ
 6التنمية اإلقليمية يف تونس :تداعيات التهميش املركَّب

شكل هيئ ٍة متثيلية
املذكورة أعاله ،التي عىل األرجح أن تتّخذ َ
شبيهة مبجلس الشيوخ ،طريق ًة للتوفيق بني الحاجات واملصالح
املحلّية/اإلقليمية والوطنية/املركزية .ومن شأن هذه املؤسسة
أيضاً أن تس ّهل وض َع مؤرشات للمساءلة واملامرسة الحسنة،
فتط ّور قواعد أخالقية للمامرسات اإلمنائية ،مع معلومات
متاحة للعموم حول مناطق التنمية املعنية .لهو غاية يف
الحق بالحصول عىل املعلومات 53من
األه ّمية أن يت ّم تفعيل ّ
أجل “مساءلة املؤسسات االجتامعية بشكل علني ومتبادل”
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حيال السياسات التي تسعى إىل إلغاء االستثناءات.

واملدينة يف أنحاء البالد ،مبا فيها مناطق الشامل التي تحظى
بأفضلية أكرب .مبعنى آخر ،تبقى إشكالية التنمية يف تونس
مشكل ًة عىل صعيد الدولة بأرسها ،عىل الرغم من أنّها حا ّدة
للغاية يف املناطق املحرومة.
ومل تُسهم سياسات تونس اإلمنائية يف توزيع املوارد بشكل
متوازن يف أنحاء البالد .فيبدو أ ّن اإلجراءات اإلمنائية القامئة
الخاصة التي
تعري نسبياً القليل من االهتامم للحاجات
ّ
التهميش املركَّب.
ُ
تبديها املناطق املحرومة التي يعرقلها
وبهدف تصوير طبيعة هذا التهميش املتع ّددة األنواع،
باإلضافة إىل مستوى التفاوت اإلقليمي الحا ّد ،يناقش
ملخّص السياسة هذا الفق َر والبطالة وتوزيع ثروة املوارد
الطبيعية واملياه النظيفة والحصول عىل الرعاية الصح ّية
وأخريا ً الرضر البيئي واآلثار الص ّحية.

تعميم التنمية اإلقليمية :يُع ّد إنشاء أقطاب من ّو جغرافية
رسع التنمية داخل األقاليم وعربها عىل ح ّد
وسكانية تُ ّ
سواء أمرا ً مهامً .فقد تشكّل والية صفاقس الرائدة يف النم ّو
اإلقليمي مركزا ً للواليات املجاورة مثل سيدي بوزيد والقرصين
والقريوان .وقد يساعد ذلك عىل إنشاء عالقات تآزر إنساين
سجل طويل يف املساعدات الدولية يف مجال التنمية.
وزراعي وصناعي ومبادرايت وتعليم عرب املناطق والبلديات لتونس ٌّ
يسمح بظهور نوع من األثر االنتشاري الداخيل الذي ينتقل غري أ ّن البالد بحاجة إىل اسرتاتيجيات إمنائية مص ّممة حسب
الحاجة لردم اله ّوة بني أجندات الجهات املعنية الوطنية
من اإلقاليم األغنى إىل األفقر.
واملحلّية :فمن أجل النجاح كمساهم ما ّدي-أخالقي ،عىل
“التنمية التخضريية” :من الرضوري عكس اآلثار الضارة التنمية املص ّممة حسب الحاجة أن تعالج مسألة التهميش
الناجمة عن “تنمية التخلّف” ،أال وهي التدهور البيئي املركَّب بشكل مبارش .ويف حال عجزت عن ذلك ،لن تفلح
وتفش األمراض املزمنة (مثل ترقّق العظام) املرتبطة باإلنتاج التنمية اإلقليمية يف تحسني حالة املناطق املحرومة ورفعها
يّ
ويصح ذلك بشكل خاص نظرا ً إىل أ ّن من مناطق منخفضة الدخل إىل متوسطة الدخل.
والتعدين.
الكيميايئ
ّ
الدستور يذكر املسؤولية بني األجيال املرتبطة بالوعي البيئي
55
وينبغي عىل الحكومة املركزية أن تلتزم بتقديم تعويض كبري
وحامية البيئة.
للتخفيف من تداعيات التهميش املركَّب .للقيام بذلك ،عليها
أن تتعاون مع املناطق املحرومة ومجتمع الدول املانحة
الخامتة
لتشجيع املامرسات اإلمنائية الشاملة .وال بد من أن يكون
السعي إىل املساعدة عىل إنشاء ( )1تنمية إقليمية
ومؤسساتية متع ّددة الهدف
لقد ساهمت عوامل سياسية واقتصادية ّ
َ
يف بروز التفاوت اإلقليمي يف تونس .وعىل األرجح أ ّن هذا متج ِّددة ذاتياً و( )2المركزية سياسية تساعد عىل تأمني متثيل
االنقسام قد بدأ يف خالل فرتة االستعامر يف تونس واستم ّر يف إقليمي أكرب عىل املستوى الوطني و( )3نظا َمي طاقة وهواء
مرحلة صناعة السياسة يف دولة ما بعد االستقالل .وقد أ ّدت نظيفَني .وستساعد سياسات كهذه عىل وقف التدهور البيئي
رض
خطوط االنقسام التي ّ
قسمت البالد بني منطقة ساحلية أكرث والص ّحي الذي تس ّببه تنمية بعد استعامرية متفاوتة ت ّ
ازدهارا ً يف الشامل (مبا فيها تونس الكربى) ومناطق محرومة باإلنسان والطبيعة.
يف الوسط والجنوب إىل بروز التهميش املركَّب .وبشكل مح ّدد
أكرث ،تحظى مناطق مثل الشامل الرشقي وتونس الكربى
والوسط الرشقي باألفضلية عىل الشامل الغريب والوسط
الغريب والجنوب بأرسه.
ويض ّم التهميش املركَّب ثالثة أبعاد للعزل تشمل التباع َد
اإلقليمي/املكاين والتباعد االقتصادي اإلمنايئ وأخريا ً التباعد
اإلنساين .وفيام تركّز هذه الورقة عىل التفاوتات اإلقليمية
يف تونس ،هي تسلّط الضوء أيضاً عىل التفاوتات بني الريف
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لكن قد ال تكون مناسبة لسياقات إمنائية يكون فيها املكان مهامً .وتتض ّمن
التعقيدات ج ّراء تشجيع التح ّرك الداخيل من َّو املدن الكربى برسعة فائقة
و”احتقانها” ،باإلضافة إىل منافسة شديدة عىل موارد وخدمات عامة من َهكة 5 52تتطلّب هذه املوا ّد االنتخاب الح ّر ملجالس البلديات مع تفويض الحكومة
املركزية للسلطات وتخصيصها للموارد .وتعطي املادة  141من الدستور
أصالً .مثاالً عىل ذلك ،راجع Fabrizio Barca, Philip McCann, and
التونيس للمجلس األعىل للسلطات املحلّية “صالحية األخذ بعني االعتبار
Andres Rodriguez-Pose, “The Case for Regional Development
مسائل متعلّقة بالتوازن اإلمنايئ واإلقليمي” وتعطي تعليامت حول مرشوع
”Intervention: Place-Based versus Place-Neutral Approaches,
القانون املتعلّق مبسائل تنظيمية وميزانية ومالية.
Journal of Regional Science 52, no.1 (January 31, 2012):
.134–152, https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x
5 53املادة  132من الدستور التونيس.
.UNDP, “Human Development Report 2016,” 1064 43
.UNDP, “2016 Human Development Report,” 1325 54
4 44بالتايل ،يعترب رفض البنك الدويل لتقديم استثامرات يف البنى التحتية
تنص املادة 129
الخدماتية يف املناطق املحرومة باعتبارها “استحقاقات ترتكز عىل
5 55راجع املا ّدتَني  44و 45من الدستور التونيسّ .
عىل تأسيس هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة.
املكان” تفكريا ً قصري النظر (راجع World Bank, “World Bank
 .)Annual Report 2009,” 169ومن املمكن التخفيف من التهميش
املركَّب يف تونس من خالل استهداف جنوب البالد وداخلها ،بدل إعادة
تحويل مدنها التابعة إىل مدن قد ال تتمكّن من احتوائها.
4 45مثال عىل ذلك ،األلية األوروبية للجوار الداعمة للتنمية اإلقليمية
يف تونس .راجع”European Neighborhood Policy and ،
“Enlargement Negotiations: Tunisia،
 ،European Commissionمتّت زيارة املوقع يف  15أغسطس ،2018
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_pl
4 46املرجع ذاته.16 ،
4 47مثالً ،لتطبيق توصيات األمم املتحدة من االستعراض الدوري لألمم
املتحدة للعام  2017حول التقدّم يف أهداف التنمية املستدامة .راجع،
UNDP, “The SDGs and Human Rights: Tunisia,” May 2017,
http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/UPR/
Tunisia.pdf
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب
ّ
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية
والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن
املجتمع املدين .وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:
I.Iالعالقات الدولية يف الرشق األوسط
IIIIاألمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
IIIIIالنمو الشامل وتكافؤ الفرص
IVIVإصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن
ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع
عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ
تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات
عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات
السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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