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. ھو أستاذ تعلیم عال في الجغرافیا بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعّیة، جامعة تونسدي عمر بالھا
بتدائي بسوق األحد من والیة قبّلي والّثانوي بقابس ثم التحق بالجامعة وتحّصل على الازاول تعلیمھ 

ودكتوراه المرحلة الّثالثة 1974وشھادة الكفاءة في البحث في أكتوبر1974األستاذّیة في الجغرافیا سنة 
حول موضوع المجال من كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة1989ودكتوراه الدولة سنة 1977سنة 

. والمجتمع بالبالد التونسّیة منذ االستقالل
كمكّلف بالدراسات في ) 1978-1975(تأسیسھ بعد في المرحلة األولىعمل بإقلیم تونس 

1978مع نھایة ثم التحق بالجامعة حیث مارس مشاكل التھیئة الترابّیة والعمرانیة عن كثبتخطیط المدن
فقد ،باإلضافة إلى ذلك.  لیتفّرغ للتدریس والبحث حیث یدّرس ھناك بقسم الجغرافیا إلى حّد ھذا الیوم

ل البالد وخارجھا االجتماعي واالقتصادي داخوالحقلشارك في عّدة دراسات في میداني التھیئة والتنمیة 
.مع ھیئات عمومیة ومكاتب دراسات خاّصة

ومناھج 1تناول في بحوثھ عّدة مواضیع لعّل من أھّمھا التنظیم المجالي والتنمیة والتھیئة الترابیة
عّدة كتب وعشرات المقاالت نشرت في مجالت وقد قام بنشرإیستمولوجیة الجغرافیا والجغرافيالتحلیل

المجّلة الجغرافیة التونسیة منذ ست سنوات كما أّنھ یدیر.ختّصة في تونس وفي الخارجعلمیة أكادیمیة م
كل من المجّلة الجغرافیة األوروبیة مراسل بعد أن شغل خّطة رئیس تحریرھا سابقا وھو كذلك 

)Cybergeo ( والمجال الجغرافي)L’espace Géographique(فریق وكّراساتوعضو ھیئة تحریر
.)Cahiers du Gremamo(غرب العربي والشرق األوسطالبحث للم

ة ما ھو مفھوم المجال الذي ھو في نظر العاّم. من خالل كتاباتكم یعّد مفھوم المجال إشكالیة محوریة
مفھوما بسیطا في حین أّنھ في تصّور المختّصین مفھوم غامض ومعّقد، یتطّلب مزیدا من التفسیر 

االقتصادّیة واالجتماعّیة والّثقافّیة ؟ والتفكیك السّیما في جوانبھ

فھم بدونھ ر تماما ّذحیث یتعة والشعوبیعّد المجال معطى أساسیا في حیاة اإلنسان والمجموع
ألّن اإلنسان ال یستطیع مختلف جوانب الحیاة االقتصادّیة واالجتماعّیة والسیاسیة شأنھ في ذلك شأن الّزمن

والمفھوم واضح وغامض في . بدونھ ینعدم الوجود والكیان،ّدد المكانیحأن یكون خارج المكان فالوجود
ستحّق حتى الوقوف یجّدا من أّول وھلة والابدو بسیطینفس الوقت كسائر المصطلحات المستعملة حیث 

فظة لكي ندرك ّلالفي ما تعنیھ ویكفي أن نتوّقف لحظة . من وضوح للعاّمة أوالمختّصھبدو علییا لما ھعند
.  نعتقدھااألمر لیس بالبساطة التيأن

مختلف العناصر بما في ذلك بالشيء)ابن(التي تحیط)أو المساحة(فالمجال ھو الرقعة الّترابّیة
ھذه .ھا كالجبال والّطرقات والمباني وغیرھا من العناصر التي تؤّسس المجالعننفصلوال تتحتویھا التي

یمكن أن یمّثلھ البیت أو المنزل أو الحي الذيلمجال الضّیق المباشرالرقعة الترابیة یختلف حجمھا من ا

نظیم المجالي والنقل في أطروحة دكتوراه المرحلة الثالثة من خالل دراسة النقل الحدیدي بالبالد التونسیة وكان موضوع تناول موضوع الت-1
التنمیة الجھویة والمحّلیة : كما قام بعد ذلك بنشر ثالث كتب تصّب في نفس االتجاه. المجال والمجتمع بالبالد التونسیة منذ االستقالل: دكتوراه الدولة 

. باإلضافة إلى العدید من المقاالت المنشورة1998منارات لتحلیل المجال –1998بعض جوانب التنمیة الجھویة والمحّلیة –1997یفّیة والر
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مستوى(المنطقة أو المدینة خاّصة وإن كانت صغیرة الحجم ثم إلى المستوى الجھوي كإلى المجال المحّلي 
.  ةلیشمل كامل الكرة األرضّیالعالمي ثّمالوطني فالمستوى،)مثالالعاصمةأو مدینة كبرى كتونسالوالیة

ویقف عالم الجغرافیا عادة عند حدود األرض لیترك الكون لمختّصین آخرین ھم علماء الفلك وفیزیاء 
ھي كامل الرقعة الترابیة التي تمتّد علیھا بكل عناصرھا من ) كمدینة تونس مثال(فالمدینة . الكون

كالمات الھاتفیة دفاق غیر مرئیة كالمأتضاریس ومصانع وسكان ومنازل وشبكات نقل وإنارة وصرف و
ومعنى ذلك أنھ ال وجود للمجال  في .لبرید اإللكتروني وغیرھا التي توجد داخل ذلك الحّیز المحّدداو

ا ھو الّشأن إّال إذا تحّدثنا عن المجال المجّرد كمد المستوى{وأن نحدالمطلق من دون العناصر المكّونة لھ
.في الرّّیاضیات مثال

اه ال یحّدد بذاتھ وإّنما بمحتوھ في معقد نوعا ما ألّنھ مصطلح حركيفالمفھوم یبدو بسیطا لكّن
في فالمجال السیاحي یعني...  السیاسيالّسیاحي أوفنتحّدث مثال عن المجال الصناعي أوومستواه،

بصفة مباشرة أو غیر (ھا عة الترابیة التي تحتّلھا السیاحة وتطبعھا وتؤّثر فیقالّرالمستوى الجغرافي
ھذا المجال ...في ما بینھاالمجالّیةوعالقاتھاالمنظومة الّسیاحیةتوّزع مختلف عناصرّیةوكیف)رةمباش

–مطعم –مسبح –غرف –الّسیاحي یمكن أن یكون محدودا كالنزل وكیفیة تنظیمھ وتوّزع عناصره 
كما ...) جربة–طبرقة –طاوي القنمثل (أو محّلیا كالمنطقة الّسیاحّیة وكیفّیة تنظیمھا وتھیئتھا ...) الشاطئ

أو ...) المسالك-المطارات–توّزع المناطق السیاحیة (یمكن أن نتحّدث عن المجال السیاحي الوطني 
.العالمي

القیام عملّیاوبما أّن المجال كّل ال یتجّزأ، فإّنھ تصعب دراستھ بصفة شاملة ویكون من األجدى
عن البعد مثالعلى جانب واحد دون غیره ونتحّدثتصرفنقبتقسیم معرفي حسب الحقول المتعارفة

لكّن الواقع مخالف لذلك تماما حیث تتداخل مختلف األبعاد في نفس قافيالّثاالقتصادي أو االجتماعي أو
اقتصادّي وثقافي حّي،اإلنسان كائنألّنالمجال مّما یجعل فصلھا مستعصیا وبعیدا عن الواقعیة

وإعطاء األولوّیة لبعد دون بین ھذه األبعاد أحیاناالوقت مّما ال ینفي المفاضلةواجتماعي وسیاسي في نفس
. آخر حسب الزمان والمكان والظروف والمعطیات

ھي آلیات ذلك؟ وھل ھناك مجال أم كیف یبنى المجال عبر الّزمن، ثّم ھل أن المجال ثابت أم متحّرك، وما
مجاالت؟

وجود ن الّزمان إذ ال ععبر الّزمن ومن غیر الممكن فصل المكان یمكن القول أّن المجال یبنى
بھا اإلنسان منذ وجوده لمختلف اإلنجازات التي قاميزمنفالمجال ھو بمثابة تراكم. لواحد دون اآلخرل

الت اإلنسانخّّفإّننا نقصد بھا محّصلة كل تد)البالد أو المدینة(فعندما نقول تونس مثال  . على ھذه األرض
باإلضافة ...)ستقاللالدولة ا-ستعمار الا-الّرومان -البونیون–البرابرة (بدایة الّتاریخ إلى یومنا ھذاذمن

-النبات -التربة -المناخ -التضاریس (إلى المعطیات الطبیعّیة وتطّورھا منذ نشأة الكون إلى الیوم 
-التجھیزات (نسان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من جّراء العوامل الّطبیعّیة و تدّخل اإل...) االنجراف

وفي كّل الحاالت فإّن المجال الحالي یختزل البعد اّلزمني بمختلف جوانبھ، إیجابیاتھ ...). الّسیاسة-التھیئة
واضحة في المشھد الحالي في حین أّن بعضھاتبقى بصماتحیثمختلف الحقبات الّتاریخّیة ب، وسلبیاتھ

.بع العقلیات واألذھان والّتقالیدتطلكّنھات معالمھا حقبات أخرى اندثر
یعیش فیھ فال وجود للمجال المجتمع الذي حال شانھ شأنالمجال متحّرك ودینامي ال یستقّر علىو

وبما أّن المجتمعات ھي في تطّور مستمّر فإّن مجاالتھا تتغّیر وتتطّور بنفس النسق وفي .خارج المجتمع
الّسیاسّیة والّثقافّیة (عكس توّجھاتھ وتنظیماتھ ومؤّسساتھتصورة للمجتمع ال ھوفالمج.ّتجاهالنفس ا

فإذا سّلمنا بذلك ،)...العلمي والتقني والّصناعي(ودرجة تطّوره...)واالجتماعّیة واالقتصادّیة والعقائدّیة
.فإّننا یمكن لنا أن ندرس أّي مجتمع من خالل مجالھ وكیفّیة تنظیمھ وتوّزع عناصره

النھایة یمكن دراستھ من خالل عّدة أبعاد وزوایا مجال واحد في الوكما سبق أن ذكرنا أعاله فإّن 
.لتصبح بمثابة مجاالت متعّددة تبدو في الظاھر كأّنھا مستقّلة ومنفصلة عن بعضھا البعض
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والتنمیة ؟والتھیئةم التنظیم یھاالعالقة بین المجال ومف

وجبت المحافظة علیھ وتحسینھ )للفرد وللمجموعة(في نفس الوقت إطار العیش والمجالیمّثل
...)االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والثقافي(بمختلف أنواعھ البشريللنشاطاحسب اإلمكانات وفضاء

ات یتطّور باستمرار من حیث العقلّیاّلذي. متّطّلبات المجتمعحسب یستوجب التنظیم والتھیئة المستمّرة
والتقنّیات والحاجیات التي ال تستقرّّ على حال مّما یتطّلب إعادة النظر في تنظیم المجال واألولوّیات وإعادة 

.توزیع األنشطة في المكان حسب السیاسة المتوّخاة واألھداف المرسومة
ضّم وتالتي تحتوي) métastructure(األساسیة أو العظمى البنیةفالمجال یمّثل بالنسبة للمجتمع

...) شبكات الماء واإلنارة–السدود –الّطرقات (البنى األخرى سواء كانت ماّدیة كالتجھیزات التحتّیة كّل
المباني العمومیة كالمدارس والكّلیات –المواني -المطارات –المالعب (العاّمة والمرافق

خدمات  أو كانت ال ماّدیة كالثقافة أو النسیج اإلنتاجي بما فیھ الّصناعة والفالحة وال...)والمستشفیات
كل ھذه البنى تتوّزع وتتشّكل في المجال ... قتصاديالوالبنیة االجتماعّیة والتركیبة الّسیاسّیة والنظام ا

كّلما وقع تغییر في المجتمع إّال فإّنھمن ھذا المنطلق،. اختیاراتھة المجتمع و طبیعتھ وماھیبشكل یعكس 
مجالي بصفة إرادّیة ومبرمجة یقع التخطیط لھا أو بصفة عفویة، تدریّجیة وغیر وواكبھ بالضرورة تحّول 

. مباشرة أو واعیة
لیستجیب لحاجیات للمجال قصد حسن استغاللھمتواصلتنظیم إراديّالإھيما فالتھیئة إذن 

المجموعة المحّلیة من ھذا المنظور، فإّنھ بالتطّور الّطبیعي والعادي للمجتمع أو. في فترة محددةالمجتمع
تتغّیر الحاجات واألولوّیات مّما یتطّلب إعادة النظر في توظیف ...) المنطقة–المدینة –القریة –الحي (

في ھذا . لمجتمعلال تتماشى مع المعطیات الّراھنة تصبح المجال وتوّزع األنشطة والخیارات الّسابقة التي 
التجھیزات المادیة تعّمر طویال فالطرقات أو السدود تشّید لمّدة ال بّد من اإلشارة إلى أّنالّسیاق أیضا، 

واألجیال والبعیدسنة وبالّتالي فإّن كّل إنجاز لھ تبعات مجالیة على المستقبل القریب60أو 50تصل إلى 
القادمة تجعل من ما كان باألمس بمثابة االختیار المدروس والمالئم واألمثل یشّكل الیوم عائقا یصعب 

. یحّدد مصیر المجتمعاتھاّمایجعل من التھیئة الترابیة حقال إستراتیجّیامّماخّطیھ ت
التحّكم في قدراتھ وموارده وتطویرھا ونمّوه من  الوصول إلى المجتمعتمّكن فھيالتنمّیة أّما 

ھنا وسیلة فالمجال . المجالإعادة ھیكلةفالتنمیة تشمل المجتمع ككّل وال تقتصر على. بصفة مستدامة
تنظیم -القانون-التعلیم -االستثمار -العصرنة أو التحدیث -التصنیع-التكوین (كغیرھا من الوسائل 

التي تكون عادة محدودة وموّزعة بشكل غیر لحسن استغالل المواردتوّظف...)الّصحة-الوالدات 
.مثلوإعادة توزیعھا وتوظیفھا على الوجھ األمتكافئ

في بلدان العالم الّنامي، سابقة زمنّیا وتاریخّیا حیث برزت منذ خاّصة ألة التنمیة، ولئن كانت مس
حصول ھذه الّدول على استقاللھا مع بدایة السّتینات فإّن التھیئة لم تتبلور إّال مع بدایة السبعینات تبعا 

ن وصعوبة الفصل وبحكم تداخل المسألتی. لألولویات التي كانت وال تزال مطروحة على ھذه المجتمعات
خاّصة في الّدول والتنمیة والتھیئة أصبحنا الیوم وبالّتالي بین بین المجتمع والمجال الذي یعیش فیھ،

تجمع بین التيle développement territorial(نتحّدث عن التنمیة الترابّیة ) أو المتقّدمة(المصّنعة 
منطقة معّینة تأخذ بعین االعتبار مختلف جوانب الحیاة بما التنمیة والتھیئة الترابیة وتتمّثل في كیفّیة تنمیة 

تعتمد المجال أو الّتراب كعنصر أساسي وفي ذلك الّتراب وإعادة ھیكلتھ لكي یستجیب لمتطّلبات المجتمع
في العملّیة التنموّیة ولیست مجّرد رقعة ترابّیة تسمح فقط بتوطین المصانع والمرافق أو التجھیزات 

...والمساكن

ما ھي أبعاد إنتاجكم العلمي في االختصاص المذكور ؟

حسب إمكاناتي المحدودة جّدا والحّق یقال اإلمكان، في الواقع یمكن لي أن أقول أّني ساھمت بقدر
، في تطویر مكانة الجغرافیا كذلك وبمعّیة زمالء لي في المیدان ھم قّلة مع األسفوبصفة متواضعة

بیة حیث تّم إدخال العدید من المناھج واألسالیب في التحلیل والدراسة والبحث لم ولو بصفة نسالّتونسیة
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بكل تكن معروفة في أوساط الجغرافیین التونسیین ألسباب یطول شرحھا وال یمكن التعّرض إلیھا ھنا
بواب أأربعویمكن حصر ھذه اإلسھامات في.الّتفاصیل نظرا إلى أّن ال اإلطار وال المجال یسمحان بذلك

:أو محاور
لى علم اإلحصاء ومعالجة من ھذه المناھج أذكر األسالیب الكّمیة والقیس واالعتماد ع-1

تكاد تكون مفقودة في األعمال الجغرافیة آنذاك وحّتى المعطیات باإلضافة إلى استعمال مقاربات أخرى
ركسیة والسلوكیة واالجتماعیة التي أذكر على سبیل المثال المقاربة النقدّیة والما. الیوم بالنسبة لبعضھا

.تبدو واضحة وبشكل متفاوت في بعض المقاالت المنشورة أو الكتب الموضوعة
ختصاص حیث تّم االعتماد أكثر فأكثر الجانب آخر ال بّد من ذكره أال وھو البعد النظري ل-2

ّتى حبل ببستمولوجیا الجغرافیا التي كانت وال تزال مغّیبة لیس في تونس فحسإعلى الجغرافیا النظریة و
.دول أوروبیة ولو بصفة نسبیةفي 

الجانب الثالث یتمّثل في البعد العملي للجغرافیا حیث بحكم عملي كمخطط مدن في إقلیم تونس -3
لترابیة والتعامل مع المشاكل الیومیة لمّدة أربع سنوات تقریبا وقع التمّرس بأسالیب التھیئة الحضریة وا

كان لدّي حّس عملي منذ البدایة وقبل االلتحاق بالجامعة والمطروحة على المواطن والمجموعة ككل
من ھذا المنطلق فإن التھیئة والتنمیة كانتا دائما من بین اھتماماتي القریبة باإلضافة إلى . وبالتدریس

.غرافیا كنھج البّد من تطویره في التدریس والبحثالتركیز على الجوانب التطبیقّیة للج
من خالل المساھمة في دراسة اإلسھام قدر اإلمكان بالتعریف بتونس وبالمجال التونسي–4

مختلف المقاالت التي نشرت في عبر البالد والتعریف بھا لدى المختّصین وغیر المختّصین في العالم 
.كترونّیةالنترنات والمجالت العلمّیة األوالعصریة كا) المكتوب(ة عبر القنوات التقلیدّیمجّالت عالمیة 

تاریخ لألستاذ عمر بالھادي أم ھو إنتاج موّجھ إلى التثقیف ھل اإلنتاج لمجردك اإلنتاج ولبناء 
االجتماعي لشرائح جامعّیة أكادیمیة أم یتعّدى ذلك لشرائح اجتماعّیة متنّوعة ؟

اا بأّن ما قمت بھ من إنتاج، والذي یبقى في كل الحاالت متواضعھن، في الحقیقة،یصعب الجزم
كان لبناء تأریخي الّشخصي أو كان موّجھا إلى التثقیف االجتماعي على اآلخرین أن یحكموا لھ أو علیھ، 

في الواقع ال ینفصل األول عن الّثاني واإلنتاج سواء كان فكریا أو ماّدیا،. أو لشریحة معّینةككّلللمجتمع
وفي فھو نتاج للشخص وبناء متواصل للشخصّیة. ، یجمع بین البعدینشأنھ في ذلك شأن أي عمل بشري

.نفس الوقت ھو مساھمة متواضعة حتما في العمل االجتماعي والسیاسي كّل من منطلقھ وقناعاتھ
المختّصین في الجغرافیا باألساس وبدرجة ثانیة إلى ذوي االختصاصات إلى فإنتاجي توّجھ 

األخرى كالمعماریین و مخططي المدن و علماء االقتصاد واالجتماع وغیرھم  ومن ھنا جاءت المناھج 
كما أن ھناك جانبا آخر من اإلنتاج كان موّجھا بالّدرجة األولى . واللغة والمقاربات مختّصة ودقیقة ومنتقاة

بصفة سلیمة والبحث لھا لى المجتمع الواسع بمختلف شرائحھ من خالل الوقوف على المشاكل وطرحھاإ
اإلمكان لكي یبلغ الھدف المنشود قدرةمبّسطوبالّتالي جاءت اللغة والمقاربة عن الحلول الممكنة أو البدیلة 

.مختلف الشرائح االجتماعّیةلدى 
ى الّطلبة أو التالمیذ في التعلیم الثانوي إلمن جھة أخرى، ال ننسى أّن جزءا من اإلنتاج كان موّجھا 

من خالل الكتاب المدرسي وھنا یقع تكییف المحتوى والمقاربة والمعرفة حسب مستوى المعني مثال
ھي معادلة صعبة في الحقیقة یصعب الجمع فیھا بین ھذه الّثالثّیة لكن المتصّفح لمختلف الّدراسات.باألمر

ت الموّجھة للخارج فالدراسا. لذلك العمللمقاالت یجد ضالتھ بدرجات متفاوتة حسب الھدف المرسوماو
ھذا الّصنف . مختّصة جّدا، لغتھا منتقاة ودقیقة ومقاربتھا جدیدة ومجّددة مّما یؤھلھا للنشر واالنتشارتكون 

المختّصین أحیانا لكي بعضمستعصیا نوعا ما حّتى علىیكونمن البحوث یجب أن یكون رائدا وبالّتالي
اسات الموّجھة لھدف عملي أو لشریحة محّددة فینبغي أن أّما الّدر.یضمن حظوظ النجاح و یحظى بالقبول

.تّتصف بالبساطة والّنجاعة وعدم الّدخول في جزئیات أو نظریات یكون المتلّقي في غنى عنھا
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ھل لكم مساھمات في العمل النقابي وماذا عن الّتحّوالت على الّصعیدین الّداخلي والخارجي وانعكاساتھا 
سّیما بعد االنھیارات الجاریة راھنا على كل األصعدة ؟على العّمال في بالدنا ال

لقد كنت منخرطا في العمل النقابي منذ أن كنت طالبا، تلك الفترة التي یصعب فیھا على أّي كان 
كما انخرطت في . آنذاكیاتھ الیومّیة حأن یكون بعیدا عن مشاغل وھموم مجتمعھ باإلضافة إلى مشاكل 

حیث كنت من بین الذین أّسسوا النقابة ) 1978-1975(ت أعمل بإقلیم تونس العمل النقابي عندما كن
وعندما . األساسیة ومن بین أعضاء مكتبھا وتفاعلنا كسائر المجتمع التونسي مع كل صغیرة وكبیرة

شاركت في العمل النقابي كأستاذ وكنت في المكتب النقابي للكّلیة قي بدایة الثمانینات وماالتحقت بالجامعة
ات ّذوال أزال أتفاعل نقابیا وسیاسیا مع كل ما یحّرك الكیان ویدغدغ ال. احتوتھ على مختلف األصعدة

تونسیا وعربیا وعالمیا وباختزال كبیر إنسانیا؟
تقشعّر لھ األبدان وال یمكن أّما عن التحّوالت الحدیثة فیمكن القول أّن ما یجري الیوم في العالم 

فقبل . ة والجبروت بسط بظاللھ على كّل ما یجري في مختلف أرجاء العالمفسلطان القّو. السكوت عنھ
كانت ھنالك ثنائیة تحّد من التوّتر وتجعل كّل طرف أو قطب یعّدل من أسالیبھ وأھدافھ وجبروتھ 1989

وكان االستقطاب بین الشرق والغرب، بین المعسكرین، أسلوبا لحّل العدید من الّتوّترات حال دون الّلجوء
كحافز لكّل قطب لكي یجلب إلیھ طوال عّدة عقود،لعبت ھذه الّثنائّیةقد و. على األقّلإلى القّوة أحیانا

لم الّثالث سواء كان ذلك في المفھوم االقتصادي أو االبلدان األخرى التي تعتبر أو تعتبر نفسھا تنتمي للع
وبانھیار . ختلف الّدراسات واألطروحات المتباینةكما كانت تمّثل مالذا سیاسّیا وفكرّیا وعلمّیا لم. الّسیاسي

اعي والعوامل، أصبحت ھناك مرجعّیة واحدة ال بدیل ّون نخوض ھنا في الدبدون أالمعسكر الّسوفیاتي، و
فضاقت األفق الفكریة ... لھا أال وھي الّلیبرالیة والخوصصة وتخّلي الدولة وفتح الحدود والعولمة و و

)والمجتمعات(وأخطر شيء على اإلنسانى على مستوى التفكیر مكن حّتید والوأصبح االختیار غیر وار
حّتىوالتفكیر ویفقد إمكانّیة االختیار وھو أن یصبح عاجزا عن التفكیر ال یمتلك سواء مرجعّیة واحدة

. الحلم
بح كل العالم فأمام سلطة القّوة االقتصادیة والعسكریة والتكنولوجیة للوالیات المّتحدة األمریكّیة أص

رب العراق ح(یرزح تحتھا وحّتى الّدول األوروبّیة تبّینت ووعت أخیرا في خضّم األحداث المستجّدة 
حساب بأن مكانتھا محدودة وال یقرأ لھا أّي...)  ، أحداث یوغسالفیافغانستانإاألولى والّثانیة، الحرب على 

اإلطار المتوّجھ نحو اّللیبرالیة أكثر فأكثر والعولمة في ھذافي الموازین الّدولیة فم بالك بالدول األخرى؟
الشركات الكبرى العالمّیة ھي التي تدیر دوالیب االقتصاد العالمي أصبحت المتزایدة لالقتصاد العالمي 

وتتحّكم في آلیاتھ وتراجع دور الّدولة والقطاع العمومي لیحّل مكانھ القطاع الخاص باسم الّنجاعة
ولة عن من ھنا نفھم تسریح العّمال وتخّلي الّد،اقتصاد الّسوق ھو المحّدد الّرئیسيصبحأووالمردودیة

الخطاب السیاسي یبرز العكس ولو في رغم أّن قطاعات كانت في الماضي القریب من أكبر اھتماماتھا 
في ھذا الخضّم نرى أن النقابات تشھد فترة صعبة جّدا في وقت أصبحت فیھ المحافظة على.الظاھر

صبح المواطن یغّض الطرف على أكبر االنتھاكات على أن أمواطن الّشغل والحقوق العّمالیة مستعصیة و
...یحافظ على موقعھ أو عملھ أو أجره

یة التي تترّقب االقتصاد الجوانب السلبأّما عقد الشراكة مع أوروبا فقد بّینت بوادره األولى بعض
الّرھان المطروح على البالد ھو ف. فاقیات حدیثا مثل قطاع النسیجالتونسي من ذلك نھایة العمل ببعض االت

–ألمانیا –فرنسا (إّما المنافسة بنّدیة لمختلف اقتصادیات الدول األوروبیة خاّصة المتطّورة منھا 
وھو ما بعیدا عن الحمائیة التقلیدّیة التي عرفتھا البالد التونسّیة منذ االستقالل والتي كانت ممكنة ...)نقلتراأ

–إعادة الھیكلة –الّتأھیل (ال یتوّفر حالّیا في أغلب المؤّسسات رغم البرامج التي أعّدت للغرض 
وتمثیل الشركات یابات نالأو تسریح ما زاد عن حاجیات الّسوق والّركون إلى الّتجارة و...)التعصیر

نأخذ بعین االعتبارد قتامة عندما ھذا الواقع یزدا.األجنبیة وبالّتالي الّرجوع إلى الوراء عّدة خطوات
والعرق رغم ما یقال عن على بلدان لھا تقالید صناعیة وتنتمي لنفس الثقافةتوّسع أوروبا نحو الشرق

...وبعث منطقة جواروض المتوّسطح
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الث والمنطقة مفھومكم للمدنّیة والّدیمقراطّیة وانعكاسات إعادة الھیكلة العالمّیة على بلدان العالم الّث
العربّیة خصوصا ؟

تحّضر مع اآلخر ویتمّثل ذلك عامل بكّلقدرة اإلنسان على الّتمدىھي،في نظري،المدنّیة
احترام شعوره وأحاسیسھ وتفّھم ظروفھ واحترام أرائھ مھما كانت طبیعتھا . بالخصوص في احترام اآلخر

بالتجّرد من األنانّیة ي مدى احترام اإلنسان لإلنسانفمفھوم المدنّیةویمكن اختزال. والتعامل بالمثل
كمقیاس بسیط لكّنھ في اآلن نفسھ یختزل كل اعتبار مدى احترام الوقتكما یمكن . والحیوانّیة والنرجسّیة

المواعید بمختلفوویتجّلى احترام اآلخر، مثال وال للحصر، في احترام وقت اآلخر . نظرتنا إلى اآلخر
، الحاكم والمحكوم، المواطنالعمل بالنسبة للمؤّجر واألجیر، العامل وصاحب المصنعتوقیتنواعھا وأ

...والمسئول
أّما الّدیمقراطّیة، ففي مفھومھا البسیط فھي اعتبار اآلخر موجودا، ولھ نفس الحقوق من أھّمھا 

م بأّن الّدیمقراطّیة فإذا سّلمنا بذلك نفھ. وابسطھا وأصعبھا تصّورا وتطبیقا وممارسة نجد حّق االختالف
یمكن أن تتناقض آخر ونظرة مختلفة عّناارأیضرورةیملك بالتكمن بدایة وأخیرا في احترام اآلخر اّلذي

من ھذا المنطلق ال بّد من مرجعّیة نستند إلیھا لحّل اإلشكاالت . وتتضارب تماما من تصّوراتنا وقناعتنا
ھذه المرجعّیة ھي األغلبّیة عبر قنوات . لصّّواب من الخطاءوالتحكیم نلتجئ إلیھا عند الضرورة ولتبّین ا

. یتّم تنظیمھا لتفادي التجاوزات وتعدیل الّرؤى واّتخاذ القرارات المناسبة داخل المجتمع أو مجموعة معّینة
ات فمصداّقّیة االنتخاب. الحیاة السیاسیة واالجتماعیةمقیاسمن بین ھذه القنوات نجد االنتخابات التي تعتبر

ومدى تمثیلیتھا تعتبران المقیاس األساسي لتقّدم الشعوب وتطّور الحضارات ونجاعة األنظمة الّسیاسّیة 
بالمواطن وفي النھایة عالقة المواطن ة لیھ، فھي تحّدد طبیعة الحكم وعالقة السلطئوونزاھة مس

أّن مفھوم ة تتمّثل فيمالحظة واحدوالحدیث یطول في ھذا الباب غیر أّنھ یمكن أن نظیف... بالمواطن
انطالقا الّسلطة وطبیعتھا وتوزیعھا وتقسیمھا أو تقاسمھا ھي التي تحّدد في النھایة كل العالقات األخرى

من العالقات األسریة إلى العالقة التي تربط بین الشعوب وحّكامھا ووصوال إلى عالقة الّدول ببعضھا 
.البعض التي تحّدد في النھایة النظام العالمي

؟ّةالجغرافیا في المنظومة التعلیمیة والتكوینی

الجغرافیا لیست كما یتصّورھا غالبّیة الّناس معلومات عن الطبیعة والجبال والموارد وتوّزعھا 
، وھي الّصورة المتأّتیة من حقول شّتىاكرة والحفظ وتتلّخص في جمع المعلومةّذتعتمد أساسا على ال

في أذھان كّل اّلذین فارقوا الجغرافیا مع التعلیم الّثانوي نتیجة تصّور معّین للبرنامجالّسائدة مع األسف في
كیفیة -ما تعنييتعني ف-فالجغرافیا. ھذا المستوى ومحّصلة نظرة كاملة ورثناھا عن المدرسة الفرنسیة

ھم دور الجغرافیا في نفمن ھذا المنطلق . تنظیم المجال وتحّوالتھ والعالقة التي تربط المجتمع بالتراب
الحدیث للتقنیات كالمنظومات خاّصة مع التطّورختصاصلالالتھیئة والتنمیة ونلمس البعد التطبیقي 

وھذا توّجھ یستوجب إعادة ... واإلعالمّیة واالستشعار عن بعد والجیوماتیك) SIG(الجغرافیة للمعلومات 
قصد تفعیل الحقل المعرفي ومالئمة التكوین مع النظر كّلیا في المنظومة التكوینیة الجامعیة الحالیة

تكوین أساتذةالتي تتمّثل أساسا في ،الّتحّوالت التي یشھدھا المجتمع التونسي خاّصة وأّن المسالك التقلیدّیة
أصبحت منذ عّدة سنوات ال تستقطب إّال عددا محدودا جّدا من بین حاملي األستاذّیة؟  رّبما یكون الّثانوي،

، الفرصة األخیرة في مطلع الّسنة الجامعّیة المقبلةالمزمع إدخالھ)أمد(الجدید للتعلیم العالياإلصالح 
وجعلھا تسایر التطّور ، وعّدة حقول معرفّیة أخرى في الواقع ألّن المسألة عاّمة،لتفعیل المعرفة الجغرافیة

.الحاصل في العالم
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