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ي تونس 
 
 و اثرها عىل الحكم الرشيدالالمركزية ف

ي البداية اال ان اذكر بأهمية 
ي فن
ي تونس و اثرها عىل الحكم الرشيد ال يسعنن

بخصوص التجربة التونسية المتعلقة باالمركزية فن

ي تونس
ي تونس قد جعلت من الالمركزية خيارا من الخيارات    التجربة فن

ورة ان الخيارات السياسية للجمهورية الثانية فن ضن

ي حكمت دستور  
ي    ٢٧الهامة الن 

ي ان   ٢۰١٤حانفن
او ما اصطلح عىل تسميته بدستور الجمهورية الثانية. و ما من شك فن

ي البداية  
ي فن

التذكي  بأول دستور للجمهورية التونسية و التصور الدي ارتاه للمركزي  الحديث عن هذا الدستور الجديد يقتضن

 كخيار داعم للديمقراطية و لفكرة التشاركية. 

ي دستور  
 
 او دستور جمهورية االستقالل ١٩٥٩جوان  ١االمركزية ف

ي تونس بتاري    خ  
وقع إرساء اول مجلس تاسيسي عهدت له مهمة وضع    ١٩٥٧جويلية    ٢٥بعد اعالن الجمهورية األوىل فن

بإصدار دستور   توج عمله  و  ن  اثني  ن  عامي  مدة  األخي   اشغال هذا  تواصلت  و قد  التونسية   الجمهورية  جوان   ١دستور 

 " تصميم الشعب عىل إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب" . .و قد تضمن هذا الدستور منذ توطئته ١٩٥٩

من تغييب الصبغة التشاركية للديمقراطية ر و ان كان ضيحا فانه لم يخل من المعوقات الماخوذة خاصة  اال ان هذا الخيا

ي ديسمير  األقل عدم دعمهااو عىل  
ي أدت فن

ي    ٢۰١۰. وهي من األسباب الن 
اىل غضب الشعب التونسي و اندالع الثورة الن 

    سميت بثورة الحرية و الكرامة. 

ي عهدت له مهمة اعداد دستور    ١٩٥٩ثورة تعليق العمل بدستور  و لقد كان من نتائج هذه ال
ي ثانن ن مجلس تأسيسن  و تركي 

الجمهورية الثانية و تم ذلك بواسطة االنتخاب حيث كانت انتخابات المجلس التاسيسي هي اول انتخابات عرفتها تونس 

ي  ١٤بعد ثورة 
ي ٢۰١١جانفن

 . ٢۰١١أكتوبر  ٢٣.و قد وقع اجراؤها فن

ن ا  من عامي 
ي  و قد تواصلت اشغال المجلس اكير

ن و انتهت بالمصادقة فن ي    ٢٧ثني 
عىل دستور الجمهورية الثانية   ٢۰١٤جانفن

ي العديد من المجاالت لعل من أهمها دعم الديمقراطية. 
 الذي جدد فن

ي دستور  
 
ي  ٢٧االمركزية ف

 او دستور الجمهورية الثانية    ٢۰١٤جانف 

ي الحرية و الكرامة اللتان قامت عليهما ثورة  
ي   ١٤لقد كان هذا الدستور تتويجا لجميع المجهودات الداعمة لقيمن 

جانفن

ن اوكذلك ثورة الحرية الكرامة ٢۰١٤  . او ما اصطلح عىل تسميته بثورة الياسمي 

ارة للثورات العربية و ان الشعارات   و للتذكي  نشي  اىل ان  ي احتضنت انطالق اول شر
البالد التونسية كانت  هي األوىل الن 

.وبغاية االستجابة اىل هذه الطموحات الشعبية كانت  1المرفوعة كانت كلها مطالبة بالحرية و الكرامة والقطع مع التهميش  

ن اما مراجعة دس بطريقة يقع معها دعم الحقوق و الحريات    ١٩٥٩جوان    ١تور  الدولة التونسية يومها امام خيارين اثني 

ي 
خاصة منها السياسية و اما الغاء دستور الجمهورية األوىل ووضع دستور جديد يستجيب لتحديات المرحلة. و المتامل فن

ي   تاري    خ هذه المرحلة ال يفوته ان يالحظ هشاشة الموقف األول الداعي لفكرة اإلصالح و التعديل وعلوية الم
وقف الثانن

 الداعي و الداعم لفكرة الدستور الجديد. 

ي اطار المجلس التأ وفعال ت
سيسي حثيثا و ناجزا بغاية وضع دستور جديد مكرسا و مؤصال أكد هذا الخيار و انطلق العمل فن

ي   ٢٧و بعد طول مخاض تمت المصادقة عىل دستور الجمهورية التونسية بتاري    خ   لمبادئ الثورة و شعاراتها. 
 ٢۰١٤   جانفن

ي جلسة احتفالية علنية شاركت فيها العديد من دول العالم. 
 فن

ل لهذا الدستور نشي  اىل انه جاء مجددا عىل مستوى الشكل و المضمون  .فمن حيث شكله  ن
و من باب التقديم المخي 

ة ابواب  و   تضاف اىل توطئة تمهيدية وذلك عىل خالف دستور الجمهورية األوىل  2ارتف  هذا الدستور اىل مستوى العشر

ي    ٢٧و من حيث المضمون جاء دستور  الذي لم يكن ليتكون سوى من توطئة و ثالثة أبواب.  
مجسدا لمبادئ   ٢۰١٤جانفن

ن  من حيث دعمه للحريات بصفة خاصة و لحقوق االنسان بصفة عامة و لالمركزية او السلطة التشاركية  ثورة الياسمي 

 
 حول شعارات الثورة يراجع . ٢١۰٢منير العياري تاصيل شعارات الثورة مجمع االطرش للتوزيع  
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ة المبادئ هذه بل حرص عىل تجسيدها بإرسا  ع التونسي بدسي  ء كاهم مظهر من مظاهر الديمقراطية. ولم يكتف المشر

ي هذا اإلطار يتجه التذكي  بكون الممارسة التشاركية للسلطة 
ن الالزمة. وفن القواعد الالزمة لممارستها و دلك باتخاذ القواني 

ي دستور الجمهورية الثانية لسنة  
تها كمبدأ فن )الجزء األول( كما ارتقت اىل مستوى ٢۰١٤بغاية الحكم الرشيد قد وقعت دسي 

ع  ي سنة التفعيل من خالل وضع المشر
(. ٢۰١٨التونسي لقانون الجماعات المحلية فن ي

 )الجزء الثانن

 الجزء األول: الالمركزية خياري دستوري رصي    ح: 

كطريقة للحكم بل قام كذلك بإرساء القواعد   )الفقرة األول(  مبدا الالمركزية  لم يكتف دستور الجمهورية الثانية بتكريس

 اال انه و بالرغم من السلطة المحلية ". االطارية العامة المنظمة لممارستها صلب الباب السابع من الدستور و عنوانه"  

ي لدعم الالمركزية فانه يبف  مشفوعا ببعض الحدود
                                               ) الفقرة الثانية(                         هدا التكريس المبدن 

ي بابه األول المتعلق بالمبادئ  ا
ي توطئة الدستور بدءا وفن

ن أهمية االرتقاء بالحكم اىل مستوى التشاركية الفعلية قد تجسد فن

                           العامة وكذلك بابه الثالث المتعلق بالسلطة المحلية.                                              

 أوال: المبدا صلب توطئة الدستور

اختياراته صلب  ي تحكم توجهاته و 
الن  الثوابت  و  القيم  ع عن  المشر يعلن فيه  الذي  التوطئة هي االطار  ان  ي 

ال جدال فن

ع  الدستور.  ي اعلن فيها المشر
ل منطوق الفقرة الثالثة من التوطئة الن  ن ي هذا االطار يتين

التونسي عن خيار واضح لصالح و فن

ي نصه بعد إضافة الفقرة االوىلي من الدستور ما يىلي 
 : الالمركزية ويقتضن

ازا بنضال شعبنا من اجل االستقالل و بناء الجولة و التخلص من االستبداد استجابة ال رادته الحرة و تحقيقا ألهداف   ن "اعي 

الكرامة ثورة   الحرية و  ي    ١٤- ٢۰١۰ديسمير   ١٧ثورة 
ن و   ٢۰١١جانفن التونسيي  االبرار و لتضحيات  ووفاء لدماء شهدائنا 

ي اطار  جمهوري ديمقراطي تشاركي  وتأسيسا  لنظام    التونسيات عىل مر األجيال و قطعا مع الظلم و الحيف و الفساد. 
فن

ن   بي  الفصل  مبدا  و عىل  الحرة  االنتخابات  بواسطة  الحكم  السلمي عىل  التداول  عير  للشعب  فيها  السيادة  مدنية  دولة 

هي أساس التنافس و الحكم الرشيد  السلطات و التوازن بينها و يكون فيه حق التنظم القائم عىل التعددية و حياد اإلدارة  

ي الحقوق و  السياسي و تضمن فيه علوية القانون  
ام الحريات و حقوق االنسان و استقاللية القضاء و المساواة فن و احي 

ن و المواطنات و ن جميع المواطني   العدل بي   الجهات".  الواجبات بي 

ي القرار السياسي و 
ن الالمركزية كاهم شكل من اشكال التشاركية فن ي هذا النص من تأكيد االرتباط الوثيق بي 

و ال يخفن ما فن

ع التونسي التوطئة من خالل المبادئ العامة للدستور.  الحكم الرشيد.  ي عزز المشر
 و للتأكيد هذه المعانن

    ثانيا: المبدأ صلب المبادئ العامة للدستور 

ع التونسي خياره الداعم لالمركزية صلب المبادئ العامة للدستور.  ي التوطئة اكد المشر
ي اقرها فن

اما منه بالثوابت الن  ن الي 

م الدولة بدعم الالمركزية    ١٤ليل عىل ذلك نشي  اىل مقتضيات الفصل  وللتد ن : »تلي  من الدستور الذي نص عىل ما يىلي

ي إطار وحدة الدولة."
ي فن
اب الوطنن  واعتمادها بكامل الي 

 ثالثا: القواعد الخاصة بالسلطة المحلية

ي الباب السابع من الدستور وعنوانه »السلطة المحلية" والذي  
ي بالقواعد الدستورية الواردة فن

ولقد تعزز هذا الخيار المبدن 

 نصه ما يىلي "تقوم السلطة المحلية عىل   ١٣١جعل من الالمركزية أساسا للحكم المحىلي وذلك صلب الفصل  
الذي اقتضن

 أساس الالمركزية."

من الدستور الذي ورد فيه "تعتمد الجماعات المحلية اليات   ١٣٩ة بقاعدة أخرى مناطها الفصل  ولقد تعززت هده القاعد

ي اعداد برامج التشاركية    الديمقراطية
ي فن
ن و المجتمع المدنن ومبادئ  الحوكمة المفتوحة لضمان اسهام أوسع للمواطني 

ابية و متابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانو  ي مصطلحات هذا النص من انخراط  التنمية و التهيئة الي 
ن". وال يخفن ما فن

ي مدال ممارسة الديمقراطية  
ي ارتقت بمفهوم الديمقراطية التشاركية اىل مستوى الخيار األسم فن

ي الخيارات الدولية الن 
فن
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ي اىل مستوى الممارسة الفعلية  
القائمة عىل بما معناه ان هذه االخرة ال يجب ان تبف  مجرد خيار نظري بل ال بد ان ترتف 

ن السلطة المركزية والسلطة المحلية.  وما تخصيص باب كامل صلب الدستور للسلطة سوى  ي الحكم بي 
فكرة التشارك فن

ي المنظومة الدولية لدعم الالمركزية بمعنن الديمقراطية التشاركية. 
ع الدستوري التونسي فن  دليل عىل انخراط المشر

 : حدود المبدأ رابًعا 

ي إطار وحدة الدولة األ لقد أكد  
ع عىل دعمه لالمركزية فن ض  المشر ن ممارسة السلطة المحلية لصالحياتها أمر الذي يفي 

ي إطار التشارك مع السلطة المحلية وبمنأى عن االنفراد بالقرار بطريقة تهدد وحدة الدولة يمكن ان نجد  
يجب ان يكون فن

ع التونسي برصي     ي كرسها المشر
ي فكرة التشاركية الن 

ح العبارة خي  ترجمان عىل موقفها الرافض لالنفراد بالقرار ال من هذه  فن

ي القرار بما معناه بعبارة   الجهة و ال من تلك. 
ورة التشارك فن فالسلطة المحلية و كذلك السلطة المركزية محكومتان برصن

صحيح بما معناه انه ال يجوز أوضح انه ال يجوز للسلطة المركزية ان تفرض قراراتها عىل السلطة المحلية و عكسه كذلك  

ة ان تنفرج بالقرار بطريقة تهدد وحجة الدولة يطرح حينئذ السؤال  المتعلق بتبعات  انفراد السلطة المحلية  لهده األخي 

ي القانون المفعل للمبدأ الدستوري 
بالقرار او استئثار السلطة المركزية به دون رجوع للسلطة  المحلية .و يمكن ان نجد فن

ورة انه  نظم اليات المراقبة.  الداعم  لالمركزية إجابة عن هده األسئلة ضن

ي لالمركزية التشاركية 
: التفعيل القانون  ي

 الجزء الثان 

ي تونس ال يتم اال بوضع دميع النصوص القانونية الداعمة له. وبالفعل  
ان استكمال إرساء دعائم االنتقال الديمقراطي فن

ي بالمبادئ الدستورية من التنظي  اىل التفعيل فأصدر بتاري    خ  
ع التونسي عىل نفسه ان يرتف    ٢۰١٨ماي    ٩فقد اىل المشر

ي 
ي حد ذاته مكسبا للديمقراطية   القانون األساسي المنظم للسلطة المحلية فن

ي فن
البالد التونسية. ويعد هذا التفعيل القانونن

ي ظل تأخر االنتخابات    )الفقرة األول(   التشاركية
ي ظل تأخر االرساء الفعىلي للمجالس الجهوية فن

 غي  كاف فن
اال انه يبف 

يعية   )الفقرة الثانية(. التشر

ي للسلطة المحل
 ية مكسب للديمقراطية التشاركية الفقرة األول: التفعيل القانون 

ي    ١٨۰٢عدد عدد لسنة    ٢٩  صدر القانون األساسي  3بعد طول مخاض و بعد مدة تربو عىل األرب  ع سنوات
ماي   ٩المؤرخ فن

المحلية.   ٢۰١٨ الجماعات  بمجلة  المتعلق  قانون   و  ي 
فن التونسي  ع  المشر المحلية    ٢۰١٨ماي    ٩لقد كرس  الجماعات 

ي والذي  
ي الكتاب الثانن

ي الباب األول قبل أن يلج اىل األحكام الخاصة فن
باعتبارها السلطة المحلية فنظم أحكامها العامة فن

                                     تضمن ثالث ابوا ب تصنف الجماعات المحلية اىل بلديات والجهات و األقاليم .                                                       

االختصاص   من  المحلية  الجماعات  احداث  ع عىل جعل  المشر يالحظ حرص  أن  يفوته  ال  العامة  األحكام  ي 
فن والمتأمل 

للقانون.   األول: المطلق  الفصل  ي 
 
بتنظيم هياكل    فقد ورد ف المتعلقة  القواعد  القانون األساسي اىل ضبط  "يهدف هذا 

ها وفقا ألليات الديمقراطية التشاركية بما يحققالسلطة المحلية وص الالمركزية والتنمية الشاملة    الحياتها وطرق تسيي 

ي إطار وحدة الدولة".  
 
 والعادلة والمستدامة ف

"  : يىلي ما  ي 
الثان  بالفصل  االدارية كما جاء  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية  تتمتع  ذوات عمومية  المحلية  الجماعات 

ة بعد تقديم الجماعات "  ون من بلديات وجهات و أقاليم يغطي كل صنف منه اكامل تراب الجمهورية. والمالية وتتك  ومباشر

ن مبدأ التدبي  الحر للجماعات المحلية تناغما وتماشيا   ع اىل تفني  المحلية من حيث طبيعتها وكيفية احداثها انتقل المشر

مبدأ التدبب   تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق  "  : ٢۰١٨ماي    ٩فاقتض  الفصل الرابع من قانون  مع الدستور  

ام مقتضيات وحدة الدولة  ".  الحر طبقا ألحكام الدستور والقانون مع احبر

ن حظيت   ع عىل توفي  جميع الضمانات للجماعات المحلية من حيث عالقتها بالسلطة المركزية. فلي  كما حرص المشر

ي تعمل طبقا للفصل 
ي تواصل مع السلطة المركزية الن 

"عىل تعزيز الموارد   ٨الجماعات المحلية بالتدبي  الحر فأنها تبف  فن
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تكافؤ   مما يضمن  المحلية  للجماعات  األعباء. الذاتية  و  والجماعات   الموارد  المركزية  السلطة  ن  بي  اتفاقيات  ابرام  يمكن 

ية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقالليتها االدارية والمالية".   المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشر

ي 
ع فن ن السلطة المركزية والسلطة المحلية أكد المشر ي اطار مزيد توضيح العالقة بي 

ن وفن عىل نطاق   ١٥و   ١٤و  ١٣الفصلي 

 . ن السلطتي  بالفصل   تحرك كل من  تنفرد    تتمتع":  ١٣فقد جاء  ذاتية  القانون بصالحيات  المحلية بمقتضن  الجماعات 

تها وبصالحيات منقولة من السلطة المركزية.  كة مع السلطة المركزية  بمباشر تتمتع الجماعات المحلية بصالحيات مشي 

تنف وإجراءات  وط  شر تضبط  العمومية.  المالية  ي 
فن الرشيد  الترصف  أساس  عىل  معها  والتعاون  بالتنسيق  ها  يذ تباشر

كة بقانون بعد أخذ رأي المجلس  األعىل للجماعات المحلية." الصالحيات المشي 

بالفصل   جاء  "١٤وقد  الخاصة  :  الحاالت  مراعاة  مع  الذاتية  الصالحيات  من  لها  يرجع  بما  محلية  جماعة  تنفرد كل 

بطلب من الجماعة المحلية يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصالحيات الذاتية    المنصوص عليها بهذا القانون. 

ن أو أكير أن تقرر ممارسة جانب من صالحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها   المعنية.  ن محليتي  يمكن لممثل السلطة   لجماعتي 

ي تنص عليها 
وط الن  ة جانب من الصالحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب اإلجراءات والشر المركزية استثنائيا مباشر

 نون". احكام هذا القا

ن مختلف أصناف الجماعات :"  ١٥كما ورد بالفصل   كة والمنقولة من السلطة المركزية بي 
يتم توزي    ع الصالحيات المشي 

ي تكون هي االجدر بممارستها مبدا التفري    عالمحلية عىل أساس  
. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصالحيات الن 

ن   و قدرتها عىل األداء األفضل للمصالح المحلية". بحكم قرب  ها من المتساكني 

ع عىل ي الفصول  مبادئ الديمقراطية التشاركية والحوكمة الرشيدة    كما أكد المشر
وما يليه، ونخص بالذكر منها   ٢٩فن

ن   .  ٣٤و  ٢٩ الفصلي 

ابية وجوبا إىل آليات " أن:  ٢٩فقد اقتض  الفصل   الديمقراطية التشاركية. يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الي 

ي  
المدنن وللمجتمع  ن  المتساكني  لكافة  المحلية  الجماعة  مجلس  فعلية  يضمن  مختلف  مشاركة  ي 

برامج  فن إعداد  مراحل 

ابية   ن والمجتمع   العالمتتخذ الجماعة المحلية كل التدابي     ومتابعة تنفيذها وتقييمها. التنمية والتهيئة البر المتساكني 

ابية.  الي  والتهيئة  التنمية  برامج  بمشاري    ع  مسبقا  ي 
عىل  المدنن ابية  الي  والتهيئة  التنمية  برامج  مشاري    ع  مصادقة    تعرض 

المعنية   المحلية  بالمجالس  عليها  المنصوص  اإلجراءات  استيفاء  القانون. بعد  آلليات   هذا  ي  نموذجر نظام  ضبط  يتم 

. بأمر حكومي  الديمقراطية التشاركية ي
اح من المجلس األعىل المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدنن ترفض المجالس  باقي 

م أحكام هذا الفصل.  كل قرار تتخذه الجماعة المحلية مخالفا لمقتضيات هذا الفصل    المحلية كل برنامج تنموي ال يحي 

 ن قابال للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة."يكو 

م الجماعات المحلية  : "٣٤كما اقتض  الفصل   ن ي بضمان شفافية الترصف والتسيب   تلي 
وتتخذ كل اإلجراءات والوسائل الن 

 تسمح باالطالع عىل المعلومات المتعلقة خاصة ب: 

تيبية للجماعة المحلية،  -  مشاري    ع القرارات الي 

, التسيي   -  الماىلي

ي األمالك، -
 الترصف فن

مة من طرف الجماعة المحلية،  -  العقود المير

 .األشغال واالستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية -

ي تعتمد منظومة 
م الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخىلي للترصف واإلعالم بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات الن 

ن تلي 

ن قاعدة بيانات إحصائية محلية    راقبة. التدقيق والم ي لإلحصاء عىل تركي 
م الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطنن ن تلي 

ي رسم   دقيقة مصنفة حسب
ن والعموم، قصد استغاللها فن الجنس والقطاع ووضعها عىل ذمة السلط العمومية والباحثي 

ي    ع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث   يوفر    المختلفة مع مراعاة التشر

ي لإلحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط اإلحصائيات ويساعدها قدر اإلمكان عىل مسكها". 
 المعهد الوطنن
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الديم لألليات  قانونيا ضامنا ومكرسا  اطارا  قد شكال  المحلية  الجماعات  قانون  ان  تقدم  مما  التشاركية ويخلص  قراطية 

ي انتخاب المجالس التمثيلية من جهة وللحكم الرشيد من جهة أخرى.  
ن تتمثالن فن ن أساسيتي   القائمة أساسا عىل فكرتي 

ىل غاية هذا التاري    خ قاضا عىل تحقيق أهدافه المنشودة لالعتبارات العديدة إن هذا القانون عىل أهميته فانه يبف   ااال  

 التالية: 

 ة: حدود الالمركزية كألية للديمقراطية التشاركية الفقرة الثاني

ي والتأكد من 
ي تفعيل النص القنونن

ي ان االرساء الفعىلي لالمركزية كألية من اليات الديمقراطية التشاركية يقتضن
ال جدال فن

ع   توفر جميع االليات الضامنة لحسن تطبيقه.  ي بالدنا ال يفوته ان يالحظ حرص المشر
والمتابع  لشان النصوص القانونية فن

ي و من اهمها المبدا المضمن صلب الفصل  
ي تضمنها دستور الجمهورية الثانن

ي   ١٤عىل تفعيل حميع المبادئ الن 
و القاضن

ي البالد التونسية. 
ورة دعم الالمركزية فن  نصة برصن

النصوص  استكمال  عدم  من  خاصة  المأخوذة  المعوقات  بعض  لوجود  محدودا  الالمركزية  تفعيل  مسار  اليزال  عمليا 

قانون   ي 
فن .فالمتأمل  الالمركزية  مؤسسات  و  هياكل  ن  كي 

لي  المحددة  يعية  التشر و  منها  تيبية  الي   ٢۰١٨ماي    ٩التطبيقية 

تيبية المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ال يفوته ان يالحظ إح ن و األوامر الي  ع التونسي عىل مجموعة من القواني  الة المشر

ن   ي تونس ال يزال رهي 
ي مازالت اىل غاية يومنا هذا ال ترى النو ر .فبات واضحا اذن ان إرساء الديمقراطية التشاركية فن

الن 

ي المنظم للسلطة المحلية. 
 استكمال االطار القانونن
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