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ّ
 
تىوس صرف العمراوي بالتقسيم البلذي ورهاهاث الت

ّالكبرّي

 فىزي زارعي

(1( 

ّمقذمت

ئلى ضىفحن  ،(4956) ئزش الاظخلالٌللبالد الخىوعُت داسي ؤلا  شبًُالداهلعم 

الثاوي ولت )الىالًت واإلاعخمذًت والعمادة( و شحع بالىظش للّذ ألاٌو ئداسي ً :أظاظُحن

ادة اإلاخىاضلت في عذد في اجج اثالخلعُم ثس جطىّ هما  ،بلذي اه جىثُف الدشبًُ والٍض

 (.Hayder, 2002, p. 102)الىحذاث الترابُت 

ًت مىز ججذس ؤلاشاسة ئلى أن البالد الخىوعُت كذ شهذث بذاًت الظاهشة البلذ

اظخحذار  ىجخال ، زم4858بعث بلذًت جىوغ في ظىت أواظط اللشن الخاظع عشش، ب

بلذًت في  282 لُبلغ عذدها الاظخلالٌ وبعذشوسخي الف الاظخعماس خالٌ فترة  البلذًاث

2145 ماسط
  للذ .1

ّ
ئحذي  ،الاظخلالٌبعذ  عملُت بعث بلذًاث حذًذة ذلمث

الظُما  ،الخذماث مجهم بٍش لخأطحر العيان وجلعخمذة مً كبل الذولت الىظاةل اإلا

لىبحرة ا باإلاذن اإلاخىظطت واأّم  ،الاحخماعُتفخلشة بأبعط اإلاشافم باإلاذن الطغحرة اإلا

                                                                                                                                   
(1) Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Unité de 

Recherche Régionalisation et Développement Régional, 1007, Tunis. 
كشس سةِغ الحيىمت  2145وحذة، وفي ماسط  264بلغ عذد البلذًاث  2145حتى مطلع ظىت  1

ظِبلغ ئحمالي البلذًاث في  بلذًت حذًذة، لزلً بطذوس الىطىص اللاهىهُت الشظمُت 48ئحذار 
 بلذًت. 282البالد الخىوعُت 
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 واسجفاع عذد العيان د العمشاويالخمّذ  مىاهبت مً آلُاث الاظخحذازاث فخعخبر هزه

  .ذنمشاهض اإلااث مجهم وجخفُف الػغط على مً أحل جلٍشب الخذم

معألت الخلعُم البلذي رسوة أهمُتها باإلاجمىعاث  بلغذ ،مً هاحُت أخشي 

ت الىبري الظُما باإلاذًىت  جىوغ واإلاخمثلت في بالد الىحُذة بال اإلالُىهُتالحػٍش

ئر جترهض  ؛مىاطلها الترابُتالعاضمت، هظشا الخخالٌ جىصَع الخجهحزاث والشغل حعب 

بللب العاضمت والػىاحي الشمالُت ملابل اع الخذماث طفي ك أغلب مىاطً الشغل

 
ّ
ا الػىاحي الغشبُت فىظُفتها أّم  الشغل الطىاعي بالػىاحي الجىىبُت،ض أغلب جشه

2حت مع غلبت العىً غحر اللاهىويألاظاظُت الفال 
 (DGAT, 1996, p. 73, 2010) 

ُّ مياهول ؤلا  ت ئلى اظدثماسوالحاحت اإلااّظ   ت والبششٍّ اث اإلاال
ّ
ش الخذماث ت بما ًىف

حّذ  ت وحعّل  واإلاشافم للعيان ٍو  ذها. مً مشاول الحُاة الحػٍش

ذ على الدشبًُ البلذي الحالي بخىوغ الىبري ٌعاعوان  ي ئنأحً فُما ظيبّحن

ف البلذي، ورلً مً شُذة في الخطشّ ومجها الحىهمت الشّ  ،هاهاث اإلاطشوحتهعب الشّ 

مً ؤلاكطاء  د العمشاوي والحّذ حىم في الخمّذ بالخّ الخلعُم عالكت ى لئق خالٌ الخطشّ 

وظىبرص حذوي اجباع ظُاظت ججمُع للبلذًاث الطغحرة  ،والتهُئت العمشاهُت الاحخماعي

 أهبر في التهُئت. ي إلاجاٌ وحذو حل جحىم أهجع في اأمً 

ّالبلذياث وجفاوث مكاهت  شبيك الترابي بتىوس الكبرّيتال

ئلى ًىمىا  الاظخلالٌة حغحراث مىز الترابي لخىوغ العاضمت عّذ  دشبًُال شهذ

 ،عاضمت ظُاظُت واكخطادًت للبالدهظشا لذوسها الىظُفي بىضفها  ،هزا

مطلع الثماهِىاث اهحطش  فحتى ؛ع مجالها العمشاويى ظيانها وجىّظ همباعخباس و 

                                                                                                                                   
طِللذ 2

ُ
ت عّذ  أ ُّ ة حعمُاث لإلشاسة لعىً الفئاث الاحخماعُت محذودة الذخل في البالد الخىوع

واإلابجي في ئطاس اللطاع غحر اإلاهُيل. هزهش مجها "العىً العفىي" و"العىً الفىغىي" و"العىً 
اإلاططلحاث اإلاعّبرة عً  أدّق اإلاططلح ألاخحر ًمثل . وهشي بأن و"العىً غحر اللاهىوي" العشىاتي"
أشياٌ العىً اإلابجي خاسج ئطاس اللىاهحن  عً ولّ " "العىً غحر اللاهىويٌعّبر  اإلازوىسة.الظاهشة 

ت اإلاخخّطت  تعلى سخط الخحّطل ن اإلاعمٌى بها في مُذان الخعمحر واإلاىجض بذو  ًّ بىاء مً اإلاطالح البلذ
 الاطالعمً الخفاضُل حٌى اإلاىغىع ًمىً  ذجىحهاث مثاٌ التهُئت العمشاهُت. إلاٍضوبذون جطابم مع 
 .45-43 .ص ،2116 صاسعي، :على اإلاشحع الخالي
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 )والًت جىوغ(  3جشابها في والًت واحذة
ُ
وهي  4983ئلى زالر والًاث في ظىت مذ ّعِ ك

اهت وبً عشوط جىوغ ت جلعُم والًت كشّ  2111في ظىت و ،4وأٍس سث العلطت اإلاشهٍض

اهت ومىىبت اهت ئلى والًخحن وهما أٍس مً أسبع ًخيىن جىوغ  ئكلُمأضبح بزلً و  ،5أٍس

34في ححن بلغ عذد البلذًاث  ،عمادة 327معخمذًت و 48 حشملاث والً
6 . 

أدهاه جىاحذ هطف اإلاعخمذًاث وكشابت هطف العماداث وكشابت الجذٌو  برصًُ 

م عذد العيان  ،والًت جىوغبلذًاث في ئكلُم السبع 
ّ
مىً جفعحر رلً بخضخ ٍو

ذًاث عشوط أهثر مً زلث بلالزي فاق اإلالُىن وعمت، هما حمعذ والًت بً 

 كلُم جىوغ ملابل أهثر مً الشبع بمىىبت.ئ

                                                                                                                                   
عم جشاب الجمهىسٍت الخىوعُت ئلى  3

ُ
والًت )مشادف "اإلاحافظت" في عذد مً البلذان العشبُت  24ك

عّحن مً كبل الع ٌُ عّحر الىالًت "الىالي" الزي  لّعم ول والًت همطش( َو
ُ
ت. وج لطت الخىفُزًت اإلاشهضٍّ

ا ئلى عذد مً اإلاعخمذًاث التي بذوسها ملّعمت ئلى عماداث )حمع ِعَمادة(. ًشأط اإلاعخمذًت  ئداٍس
ت. وكذ بلغ عذد اإلاعخمذًاث  ىان مً كبل الّعلطت اإلاشهٍض ُّ عَخَمذ" والِعمادة "الُعْمذة" وهالهما مع

ُ
"اإلا

. مثال: والًت جىوغ 2173وحذة، وبلغ عذد العماداث  264، 2144ت في الجمهىسٍت الخىوعُت في ظى
عمادة. )اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء، الخعذاد  459معخمذًت التي بذوسها ملعمت على  24ملعمت ئلى 

غطي بالّخالي ول 2144 العام للعيان واإلاعاهً،
ُ
. أما البلذًت فدشمل اإلاجاٌ العمشاوي فلط وال ح

خم اهخخاب اإلاجلغ البلذي ول خمغ ظىىاث، الزي ًيخخب 2144التراب الخىوسخي في ظىت  ، ٍو
 بذوسه سةِغ البلذًت. 

ت ئر ًىحذ بها كلب اإلاذًىت الشةِسخي وعذد مً الػىاحي الشمالُت  4 والًت جىوغ )والًت مشهٍض
اهت )حغطي ألاطشاف الشمالُت لخىوغ الىبري( ووالًت بىعشوط )حغطي ألاطشاف  العاحلُت( وأٍس

 ىوغ الىبري(. حشمل "ألاطشاف الػىاحي" و"اإلاجاٌ شبه الحػشي".الجىىبُت لخ
اهت، وبزلً غطذ الىالًت الجذًذة ألاطشاف الغشبُت  5 جم اكخطاع جشاب والًت مىىبت مً والًت أٍس

 .2ولم 4437وامخذث على معاحت 
ذًاث ال ًىحذ جطابم بحن حذود اإلاعخمذًت والبلذًت، ئر ًمىً أن حشمل حذود البلذًت عذة معخم 6

 مثل ما هى الحاٌ باليعبت لبلذًت جىوغ.
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 4112 جىوس في إقليمحسب والياث  والبلذياث الىحذاث الترابيت :1 جذول رقم

جطّىسث الخلعُماث الترابُت حعب الخطّىس الذًمغشافي واإلاجالي والىظُفي لخىوغ 

ت مً الحلٌى  للحذ مً اإلامىىت الىبري، وكذ اعخبرث الذولت عملُت التركُت ؤلاداٍس

 
ّ
 م في التراب وجأطحر العيان ومشاكبتهم.مشاول العاضمت وئحذي وظاةل الخحى

4112ّ قليم جىوس في نىتإلالتقسيم إلاداري  :1 خريطت رقم

واإلاعهذ الىطجي  4996 على: ؤلاداسة العامت للتهُئت الترابُت، باالعخمادسظم فىصي صاسعي،  املصذر:

 .2144لإلحطاء،
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4112ّفي نىت جىوس  إقليمالبلذي ب املجال :4خريطت رقم 

 Turki S. Y., Verdeil, E. 2015فىصي صاسعي، باإلعخماد على  :رنم

العخُلت  اإلاذًىتحغطي  كذ واهذو ، 4858في ظىت  7عثذ بلذًت "جىوغ اإلاذًىت"بُ 

بالػىاحي التي جشهضث بها  الاظخعماس صمً البلذًت  اظخحذار ىزم جخال، وأسباغها

حلم الىادي وظُذي بىظعُذ وحمام ألاهف ) مجها ضت الفشوعُتأوسوبُت وخا اثحالُ

اهت والضهشاء وباسدو وكش  ً وبً عطومىىبت وأٍس وط، فػال عً ش اج واإلاشسخى وملٍش

مع جىوغ العاضمت عذد بلذًاث  وكذ بلغ (،وهي طبربت وحُذة طشفُتضغحرة مذًىت 

                                                                                                                                   
البلذًت  "جىوس املذيىت''بلذًت. وجمثل  34، 2144بلغ عذد البلذًاث بخىوغ الىبري في ظىت  7

. وأغلب مجالها 2144وعمت في ظىت  638845ئر حمعذ  ،الشةِعُت مً حُث الىصن الذًمغشافي
ٌ شاسع الحبِب بىسكُبت واإلاذًىت العخُلت الشةِسخي بخىوغ الىبري اإلامخذ حى الخذمي ٌغطي اإلاشهض 

 ي "جىوغ اإلاذًىت"مططلحالخلط بحن وأسباغها وألاحُاء العىىُت اإلاحُطت باإلاشهض اإلازوىس. وال ًيبغي 
ا مً أسبع والًاث وهي جىوغ ل الثاوي ٌشحر . "جىوغ الىبري"و تراب العاضمت الخىوعُت اإلاترهبت ئداٍس

اهت وبً طلم اإلا ومىىبت وأٍس إلحطاء على اإلاحُط ؤلاداسي اإلاخيىن مً لعهذ الىطجي عشوط. ٍو
مشادف  "جىوس الكبري". لزلً فان مططلح إقليم جىوسالىالًاث ألاسبع اإلازوىسة مططلح 

تالترابي و  الامخذادمً حُث  "إقليم جىوس"لـمططلح  ، وهى مخخلف عً "جىوغ الترهُبت ؤلاداٍس
 .اإلاذًىت"
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خ آخش  2114 ظىت ئلى 4956 ظىت مىزبعثذ و  ،بلذًت 44 اظخلالٌ حذار ؤلا جاٍس

 .(2)الجذٌو سكم بلذًت حذًذة  21 ،بلذيال

بِرص د جفاوث هبحر بحن بلذًاث ئكلُم جىوغ حعب الحجم ى وححي الجذٌو آلا ًُ

حجم  اثمش  418الذًمغشافي، مً رلً أن أهبر بلذًت )بلذًت جىوغ( جفىق بـ أهثر مً 

اث مش  4، هما ًفىق حجم البلذًت ألاولى بلشابت 8أضغش بلذًت )ظُذي بىظعُذ(

حجم البلذًت الثاهُت )الخػامً اإلاىحهلت( وبزلً ًمىً أن هخحذر عً  (4,5) وهطف

 "عظمت سأط" بلذًت جىوغ اإلاذًىت، باإلالاسهت مع بلُت بلذًاث ئكلُم جىوغ. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                   

فلط باليعبت لبلذًت "ظُذي بىظعُذ"  2ولم 464ملابل  2ولم 673 10 جبلغ معاحت بلذًت جىوغ 8
 )اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء(.
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 4112: جىاريخ انتحذاث بلذياث إقليم جىوس وعذد نكانها في نىت 4جذول رقم 
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ألف  000ي وحىد بلذًت واحذة ًخجاوص عذد ظيانها حهدبّحن حعب الجذٌو آلا

وعمت )بلذًت جىوغ( هما جىحذ زالر فئاث أخشي مً اإلاذن حعب الحجم وهي 

 ُت: جآلا

 وعمت،  499.999و 411.111: ًترواح عذد ظيانها ما بحن البلذياث الكبيرة

بلغ عذدها  اهت وفىشاهتبلذًاث  ظذٍو اإلاشوج اإلاىحهلت و -اإلاحمذًت والخػامً-وهي : أٍس

  .. ًبلغ حعذادها اليعبي كشابت زلث ظيان ئكلُم جىوغوالتي وظُذي حعحن وظىش 

 99.999ووعمت  51.111: ًترواح عذد ظيانها بحن البلذياث املتىنطت 

بلذًاث وهي: اإلاشسخى وبً عشوط وسادط ووادي اللُل ودواس  8ٍبلغ عذدها و وعمت،  

ل حسّج ، و ً سبع ظيان ئكلُم جىوغهِشش وسواد وباسدو والىشم. وججمع أهثر بللُل م

  2114-4994هزه البلذًاث أعلى وعب الىمى الذًمغشافي العىىي خالٌ الفترجحن 

طخان سكم  2144-2114و  (.4وسكم  3)الخٍش

 بلغ عذدها  49.999: ال ًفىق عذد ظيانها البلذياث الصغيرة  49وعمت ٍو

وكشطاج ء والبطان ذ وحمام ألاهف والضهشابلذًت وهي: حلم الىادي وظُذي بىظعُ

ً وكلعت ألاهذلغ والجذًذة وبشج العامشي وظُذي زابذ واإلاشهاكُت ومشهاق  وملٍش

ت والذهذان وحمام الشط ودواس هِشش وبىمهل ًّ ججمع البعاجحن وطبربت، و -والخلُذ

ا وبهزه الفئت ًمىً أن همّحز البلذًاث الطغحرة حذ   كشابت خمغ ظيان ئكلُم جىوغ،

وعمت وعذدها أسبع بلذًاث وهي ظُذي  41111يانها عً عذد ظ وهي التي ًلّل 

 بىظعُذ والبطان والخلُذًت وبشج العامشي.
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4112ّفئاث البلذياث حسب الحجم بتىوس الكبري في  : جىزيع3رقم الجذول 

 مً ئكلُم جىوغ % ئحمالي العيان عذد البلذًاث الفئاث / الحجم 

 26.3 638.845 4 وأهثر 511111 الىبحرة حذا

 29.4 717.575 6 499999-411111 ىبحرةال

 25.6 622.541 8 99999-511111 اإلاخىظطت

 الطغحرة

31111-49999 7 266.831 44 

41111-29999 8 466.657 6.9 

 4.4 27.353 4 41111أكل مً 

 411 2.429.811 34 الجملت

 )بالخطشف( 2144ئحطاةُاث اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء،  املصذر:

ا بخىوغ الىبري ُتهُمً الب ًّ مً الػىاحي ألاّوٌ هطفها  ،لذًاث الّطغحرة عذد

علما أن هزه الفئت مً البلذًاث حشيى  ،والىطف الثاوي مً اإلاذن الطغحرة الطشفُت

ت وجىاحه عذة ضعىباث في الخطشف  أهثر مً غحرها مً هلظ اإلاىاسد اإلاالُت والبشٍش

 عم اإلاالي للذولت.الُىمي في الشأن البلذي، وهي في حاحت مخىاضلت للذ
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بين نىتي  الكبرّي ىمى نكان بلذياث جىوساملعذل السىىي ل :3رقم خريطت 

ّ(%)4112و 1992

 )بخطشف( ,AUGT 2141، ووالت الخعمحر بخىوغ الىبري  املصذر:

ّنكان بلذياث إقليم جىوس بين نىتياملعذل السىىي لىمى  :2رقم خريطت 

4112-4112 

 .2144 عهذ الىطجي لإلحطاء، هخاة  حعذاد ظىت، اإلافىصي صاسعيهجاص ئاملصذر: 
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ألاخحر ثلث وبزلً بلي ال الىبري  ٌغطي اإلاجاٌ البلذي ئال زلثّي معاحت جىوغ ال

فُت(غم  مىىبتبأطشاف والًاث  أساغُه غلبمخذ أجو  ،ً اإلاىاطم غحر البلذًت )الٍش

اهت و  ، لبلذًتخاسج الحذود ا 9مً ظيان ؤلاكلُم %8 كشابتوهىزا جشن  وبً عشوط،أٍس

سفع الىفاًاث مثل  ٌعخفُذون مً مخخلف الخذماث البلذًت بما فحها الُىمُت  الهم و 

 . البلذًت الاهخخاباثخالٌ فترة  الاهخخابيًإدون الىاحب  ، والوالعىاًت باإلاحُط

ًلطىىن في أحُاء  -غحر البلذًحن-ٌعتهان به مً العيان ال اعذد وشحر ئلى أّن 

 ،جاوس للحذود البلذًت لبعؼ غىاحي جىوغ الىبري ظىىُت بعػها هبحر وعبُا وم

ي علي الحطاب" بغشبي على غشاس "حي شاهش" بمعخمذًت سواد شماٌ العاضمت و"ظُذ

ئكلُم معألت عذم حغطُت البلذًاث ليامل جشاب  فانفػال عً هزا و  والًت مىىبت،

 جىوغ و"جفخُتها" ئلى فعُفعاء مً حُث اإلاعاحت والحجم الذًمغشافي ومحذودًت

ت اإلاشهض العلطخحن اإلاجالغ البلذًت وخػىعها لهُمىت  ضالحُاث جطشح  10والجهىٍّ

 ف العمشاوي.سهاهاث عذًذة تهم الخطشّ 

: عذم الىجاعت، رهاهاث التحكم بتىوس الكبرّيالتقسيم البلذي  رهاهاث
ّاملجالي والاقصاء الاجتماعي

ادة في عذد البلذًاث  ظعذللذ  ت باإلاجمىعاث االذولت مً خالٌ الٍض لحػٍش

ب الخذماث مً العيان وجذعُم جأطحر التراب  ئلى ،الىبري هخىوغ وضفاكغ جلٍش

ُّ  غحر أّن  ،(Bennasr, 2005, p. 3)الحػشي  ت أحجام البلذًاث وئمياهُاتها اإلاال

                                                                                                                                   
وعمت )اإلاعهذ الىطجي  244.111بلشابت  2144ًلذس عذد العيان غحر البلذًحن باكلُم جىوغ في ظىت  9

 (. 2144لإلحطاء، حعذاد ظىت 
العلطت الخىفُزًت جبعث البلذًاث في الجمهىسٍت الخىوعُت بلشاس ئداسي ظُاسخي ضادس عً 10 

ت، وال ًخػع ؤلاحذار بأّي معُاس عذدّي. هما  ، ال 4975ن اللاهىن ألاظاسخي للبلذًاث لعىت أاإلاشهٍض
 عطي الّع ٌُ 

ّ
ف الُىمي للشأن اإلاحلي وجلذًم  لطت البلذًت ئال ضالحُاث محذودة ال جخجاوص الخطٍش

ت )مثل وزاةم الخذماث للعيان مثل الىظافت والعىاًت باإلاحُط وجلذًم بعث البعؼ  ىزاةم ؤلاداٍس
شبياث الىهشباء والغاص واإلااء  هشهحز الطشكاث وضُاهتها و  الحالت اإلاذهُت وسخظ البىاء(. أّما مّذ 

شب وجطش 
ّ

ت مً وصاساث ف اإلاُاه اإلاعخعملت ومُاه ألامطاس فهي بُذ هُاول الّذ ٍالّطالح للش ولت اإلاشهٍض
ً وششواث وطىُت. هما أن كشاساث اإلاجلغ ال ت مً كبل الىالي ودواٍو ُّ بلذي جخػع للمشاكبت اللبل

ا(.  )ممثل الّذولت حهٍى
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 ُّ مجها بالخطىص  . هزهش مجها جىاحه مشاول عذًذة ي غش حعل الطّ  ،ت مخفاوجتوالجباة

ٍت التي جحّذ مً هجاعت الخطّشف العمشاوي في هلظ اإلاىاسد اإلاالُت والبشش معألت 

 (2144وعمت في ظىت  6549) زهش بشج العامشي ومً هزه البلذًاث ه لتراب البلذي،ا

ت ) 6453) والبطان ًّ   .بخىوغ الىبري  وعمت( 8471وعمت( والخلُذ

  ئحشاءاهخهجذ الذولت هزلً  ،مً هاحُت أخشي 
ّ
أو ل في جلعُم بلذًاث هبحرة جمث

ما هى مشجبط  عىامل، مجهاة لعّذ  أو أهثر ئلى بلذجحن العيان  حعذاد ثحُمخىظطت مً 

ب الخذماث مجهم ومجها ما هى هاج  عً غغىطاث أعُان  ،باسادة جأطحر العيان وجلٍش

 ُّ مً جشاب البلذًت  ما ُت مىطلتاظخلاللت وظيانها ومطالبتهم ببعؼ الجماعاث اإلاحل

ت بلذًت لخطبح 
ّ
 أو باإلاىافعتالبلذًت  باالهخخاباثت عالك راثظباب بزاتها بأ معخلل

اهت بحن مىطلخحن. الػىاحي الشمالُت  )مً وفي هزا الطذد هزهش مثاٌ بلذًت أٍس

  لخىوغ الىبري(
ُ
اهت وسواد  :ئلى زالر بلذًاث وهي 2113 ظىت مذ فيّع التي ك أٍس

اهت رلً  ،وظىشة  ئهجاص هبحر " بمثابت وكذ اعخبر أحذ سؤظاء البلذًاث العابلحن بأٍس

ظل
ّ
 11"ادوّ ىشة وَس مً أعباء ُظ  لخخل

ّ
اهت مع ذ ظعُه ، هما أه عذد مً أعُان أٍس

ت لى ئكىاع الّع ئافزًً فحها والىّ  ت والجهٍى  4طش الىّ  يفطل ححهت احبى لطخحن اإلاشهٍض

اهت لخيّىن بلذًت حذًذ بلذًت واإلاىاساث واإلاىاصه عً 2و ة معخللت عً البلذًت ألام أٍس

اهت،   أٍس
ّ
ٌُ ُح ًَ  معخبر  لهزه ألاحُاء  الاهخخابين الىص  ل رلً بأّن و عل دون هجاح  ى

اهت اإلاذًىت في الا اإلاترشحح  .12هخخاباث البلذًت اإلالبلتن مً داةشة أٍس

ت" البلذًاث الطغحرةوالخمّع  ُتظخلالللال هزه الجزعت  جخابعذوكذ  مً  ،ً بـ"هىٍّ

  ،ّىطشححي الكبل العيان اإلاحلُحن وأعُانهم ب
ّ
ُّ  عبت لعذد مً البلذًاثبالي ت الطشف

ذ وظاكُت الّذاًش ) هزهش مجها .بطفاكغ (. Bennasr, 2005, p. 3خاضت ظاكُت الٍض

 
ّ
حنذ بلهادي أن البحث عً جىاصن اللىي واإلاىافعت بحن البلذًاث هما أه  على اإلاعخٍى

                                                                                                                                   
اهدشش ببلذًتي سواد وظىشة العىً غحر اللاهىوي، وحشيى ألاحُاء الفلحرة مً مشاول هلظ  11

الخجهحزاث ألاظاظُت واإلاشافم وجطلب بتهزًبها. هما جىحذ مشاول اظتهالن ألاساضخي الفالحُت 

 اإلاحمُت.
اهتعً محادزت مع أح 12 اهت وهى سةِغ أظبم لبلذًت أٍس   .ذ أعُان أٍس
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طت البلذًّ  اإلاحلي واإلاشهضي ًفّعش ئلى حّذ  ت الخىوعُت بمعٌض عً أي ملُاط هبحر الخٍش

 (.4994ًاث )بلهادي، مىغىعي لبعث البلذ

 اظخعملتها الذولتالتي لُاث مً آلاحذار بلذًاث حذًذة عملُت اظخ ر بحعخ

ب الخذماث مً العيان د الحػشي ومىاهبت الخمّذ ف العمشاوي للخطشّ  وجلٍش

ت الىبحرة.ب ا خاس ىه 6481 مًاإلاجاٌ العمشاوي ث معاحت فلذ مشّ  اإلاجمىعاث الحػٍش

اسجفع عذد لزلً ٍت ص فت مىاطوب، 2114 تظىفي  خاس هى 23111ئلى  4975في ظىت 

  (.4في هفغ الفترة )الجذٌو سكمبلذًت  34 ئلى 49ً مالبلذًاث 

ّبتىوس الكبري املجال الحضري وعذد البلذياث مساحت جطىر  :4 الجذول رقم

 4956 4975 4985 4994 2114 2145 

 اإلاعاحت العمشاهُت

 )هً(

4111 6481 45361 49521 23111 28111 

 34 34 29 25 49 44 البلذًاث  عذد

ادة عذد  ٍص

 البلذًاث

5 6 4 5 1 

 5111 3481 4461 9481 2481 اإلاعاحت ؤلاغافُت

 ، أهمها ووالت الخعمحر بخىوغ الىبري.مطادس ئحطاةُت مخخلفتاملصذر: 

ُّ  أّن  شحر ئلىو ت بعث بلذًاث حذًذة شملذ خاضت الػىاحي واإلاجاالث شبه عمل

ت في عالكت بال أولى مً هاحُت ش رلً فّع ًُ  يان.ّع الواسجفاع عذد  د اإلاجاليخمّذ الحػٍش

مً هاحُت و  ،ظ اإلاجاٌ اإلاشهضي في الخذماث وخشوج العيان هحى ألاطشافبخخطّ 

ن ى اإلالاولالذولت و هُاول  تهاهجض أبالػىاحي  عتمخىىّ بظهىس بشام  ظىىُت زاهُت 

 عملُت بعث البلذًاث ئلى ىً غحر اللاهىوي. للذ أدث ن الخىاص وبدىامي الّع ى العلاٍس

ا لبلذًت جىوغ اإلاذًىت( مً مجمىع ظيان وعبت جشاحع  مشهض العاضمت )الخابع ئداٍس

بِىما اسجفع ، 2144في ظىت  %4.7ئلى  4975 في ظىت %31.4 الىبري مًظيان جىوغ 

 (5ذٌو سكم ج)الهفعها  فترةال خالٌ %95.3ئلى  %69.9عذد ظيان ألاطشاف مً 
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كان حسب املجال املركسي الرئيس ي ر الىزن اليسبي للسجطّى :5جذول رقم 

 4112و 1911 بين رطرافولّا

 اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء. شخصخي،احدعاب  املصذر:

  ظُاظت بعث بلذًاث حذًذة عملُتلم جىاهب  ،مً هاحُت أخشي 
ّ
م في الخحى

ع، الخمّذ  طت اإلا ولم جحّذ د العمشاوي الّعَش يذ خٍش ُّ  جاٌمً آزاسه العلبُت. فلذ ب

بابأطشاف بجي ذ" اإلاجاٌ اإلاىس الفػاةُت "جفخّ والطّ العمشاوي لخىوغ الىبري 

(Charmes, 2011, p. 3)، ،ًبرص رل العىً غحر اللاهىوي  مجاالثد مً خالٌ حعّذ  ٍو

ت وداخل ألاساضخي الفالحُت عذد مجها داخل الحذود  ،اإلاىدششة باإلاجاالث شبه الحػٍش

 ءحُاأؼ آلاخش خاسحها مثل عوالب ،ُلالبلذًت هطجهاحت والترحمان بىادي الل

ىشي بأطشاف والًت ٍاع بأطشاف والًت مىىبت وحي شاهش والبُ الععُذة واليعُم والشّ 

اهت.  أٍس

ت ابالػىاحي وباإلاج ،د ألاحُاء العىىُت غحر اللاهىهُتحعّذ  في ئّن  الث شبه الحػٍش

د حعّذ و حخماعُت شكت الا م الخْف دعْ ها مً أهّم  ة آزاس مجالُت لعّل عّذ  ،لخىوغ الىبري 

 حخماعي.مظاهش ؤلاكطاء الا 

 لئو 
ّ
لتي ئحذي آلالُاث ا ،بأطشاف العاضمت ،حذار بلذًاث حذًذةل اظخن مث

  تهامذاعخ
ّ
ب الخذماث مجهمو  الخمّذد الحػشي م في الذولت للخحى  جأطحر العيان وجلٍش

ُّ بغشع الخخفُف  سظم الحذود البلذًت  أظهمفلذ  ،تمً حّذة بعؼ مشاولهم الُىم

 الظُما بابأطشاف. ،حخماعُت الػعُفتالحاالث في تهمِش الفئاث الا مً عذًذ في 

مىً أن هدبحّ  "حي الخػامً"  ً ًمثلهما ول مًًاإلاثالحن اللزن رلً مً خالٌ ٍو

 .خىوغ الىبري ل شاهش" باإلاجاٌ شبه الحػشي الشماليحي "و بالػاحُت الغشبُت 
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 مً، 4966ظىت في  ،13الىىاة ألاولى لحي الخػامًىهذ يج :حي التضامً -ّأ

س عذد معىىا احخماعُا بىتها الذولت في مىطلت فالحُت على ملىها. وكذ كّذ  432

خ بـنظيا  وعمت 811لشابت ها في رلً الخاٍس

(Chabbi M, 2012, p. 181).  عحعّذ  دث اإلاعاهً حٌى الىىاة اإلازوىسة بيعم ظَش

ضخي الذولت مً لخلعُم أساهدُجت  خاضت ،اللشن اإلااضخيزماهِىاث خالٌ ظبعُىاث و 

  ً" الزًحنالعشٍّ محن كبل "اإلالّع 
ّ
ع ضغحرة الحجم مخماشُت مع اشوا كطع أس وف

 مً الحّل  اولت في رلً حضء  وكذ وحذث الّذ  الذخل، إلاحذودياللذسة الششاةُت 

تىق الش مً الّع  ئكطائهمبعبب ىً الخاص بالفلشاء للّع  ُّ التي ال حعطي  للعىً ظم

ت اث الكخىاحذودي الذخل ؤلامياهإلا ء كطعت أسع أو معىً مً الهُاول العلاٍس

م
ّ
خطىضا أّن  ،الخابعت للذولت أو مً الششواث الخاضت الىاشطت في اللطاع اإلاىظ

لذس علحها الفئاث ششوطا مجحفت للخحّطل علًفشغىن  هإالء الفاعلحن
َ
ى كشوع ال ج

 الذخل، وحضء مً الفئاث اإلاخىظطت.حخماعُت محذودة الا 

  ىوجىام ،الحذود البلذًتجطىس حي الخػامً خاسج 
ّ
، وكذ عَظش يعم اهه بعذد ظي

 4984في ظىت وعمت  61111ئلى  4975في ظىت  وعمت 7111مً  حعذاد ظياهه اسجفع

ا فاكذ مى العىىي معذالث عالُت حّذ هما بلغ وعم الىّ  (،482 .)اإلاشحع الّعابم، ص

ذٌو )الج 4984و 4984 ظىىاث بحن %46وججاوصث  4979و 4975 ظىىاث بحن 44%

 .(6 سكم

                                                                                                                                   
 عمىكع حي الخػامً  ال ًبخعذ 13

ّ
، ولم عً مشهض اإلاذًىت 6ً اإلاشهض الشةِسخي لخىوغ العاضمت ئال

 .وعمت 000 150 كشابت 2144 وكذ بلغ عذد ظياهه في ظىت
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4111ّو 1995 جطىر عذد نكان حي التضامً بين نىتي :1 جذول رقم

 4975 4979 4984 4984 2111 

 100000 80000 60000 28000 7000 عذد العيان

 20000 20000 32000 21000 العيان ؤلاغافُىن 

 1.40 10.1 46.4 41.4 %م.ط.ن العيان 

 .حطاءواإلاعهذ الىطجي لإل  Chabbi, 2012 املصذر:

الفادح في الخجهحزاث لظ غم مً احدشاد العيان خاسج الحذود البلذًت والىّ بالشّ و 

  حخماعُتواإلاشافم الا 
ّ
 الىاكع الحػشي هزا ولت الّذ  ججاهلذ ،العيانم عذد وجضخ

عذم جمىُجهم مً أبعط الخذماث  مظاهش رلً مًو  ه،ظياهوأبلذ على ئكطاء 

التي  4978ظىت  14زش اهخفاغتلىً ئ .مثل سفع الفػالث ،بطفت مىخظمت البلذًت

جضاًذ اإلاطالب بعذ و  ،حي الخػامًومجها حُاء الشعبُت الىبري اهطللذ أظاظا مً ألا 

 أولذ الاحخماعي،بػشوسة ئدماج ألاحُاء غحر اللاهىهُت ومً أحل جلطُف الىغع 

ُّ معألت باهخماما  4981 خالٌ ظىىاث ولتالّذ  وفي هزا ؤلاطاس  ت،تهزًب ألاحُاء الشعب

 الابخذاةُتاإلاذاسط بعؼ اإلاشافم مثل  بحي الخػامًأدخلذ في مطلع الثماهِىاث 

لم  وعالوة عً هزا .4984في ظىت  أحذزذ بالحي اإلازوىس بلذًتهما  ،ىي ومعهذ زاه

ظاهشة ئدماج ألاحُاء العىىُت غحر اللاهىهُت في اإلاحُط البلذي حي الخػامً جلخطش 

ل ميّىها أحُاء أخشي، خطىضا وأن  ذشمل، بل فلط
ّ
العىً غحر اللاهىوي ًمث

( 43 .، ص2116سةِعُا مً ميىهاث الخمّذد العمشاوي لخىوغ الىبري بأطشافها )صاسعي، 

 على غشاس حي شاهش.

                                                                                                                                   

وسخي للشغل ن في أواخش العبعُىاث بلغذ العالكاث بحن الحيىمت وؤلاجحاد العام الخى أهزهش 14 
ش والخأّصم، وضلذ ئلى حّذ ئعالن ؤلاجحاد ًىم الخمِغ 

ّ
همىعذ  4978حاهفي  26دسحت عالُت مً الخىج

فياهذ  ،الشعبُتو ؤلاحخجاحاث الىلابُت ف مع ُعىبشيل ظام لىّ الإلغشاب العام. وكذ حعاطي 
ذة وظىظت )حعب  في مذًىتي جىوغمىاطً  411واعخلاٌ  325شخطا وحشح  41وفاة  الىدُجت حٍش

 .(4978حاهفي  29"الطباح" الخىوعُت لُىم العبذ 
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ل با الحي مً ألاحُاء الطشفُت التي ظهشث ٌعخبر هز: حي شاكر  -ّب برج الطٍى

ت الشمالُت للعاضمت 15شمالي العاضمت بشصث وكذ  ،بأحذ اإلاجاالث شبه الحػٍش

 اللشن اإلااضخي ظبعُىاث هىاجه ألاولى وجطىسث مىز مطلع 
ّ
 وعبُا ل الُىم حُا هبحرالُمث

 لىً لم ًخم غمه لبلذًت سواد ،وعمت 6111 كشابت 2144في ظىت  بلغ عذد ظياهه

غم مً الذعىاث اإلاىادًت بزلً مىز بالشّ و  البلذًت هاحذود كشببالّشغم مً جىاحذه 

 أعاله اإلازوىس  دماج حي شاهش في اإلاجاٌ البلذيعىة إل ّذ دث الججّذ  .أواخش الثماهِىاث

وكذ  ،2113 ظىت في 16التهُئت العمشاهُت لبلذًت سواد مثاٌ مشاحعتمىز الششوع في 

خ  2141تهمِشا لهم وطالبىا مىز في ججاهل هزا اإلاطلب حي الظيان  سأي )جاٍس

"بشج بلذًت هي و  حذار بلذًت حذًذةباظخ بلذًت سواد(ل التهُئت اإلاطادكت على مثاٌ

ل" ًيىن ملشّ   .(54 .، ص2145 )الشُحاوي، ها حي شاهش الطٍى

أّن ئدماج حي شاهش في جشاب سواد  ىُابتاعخبر أحذ اإلاعإولحن بالوفػال عً هزا، 

للخجهحزاث ألاظاظُت واإلاشافم  عىطش ئعاكت للخىمُت بالبلذًت هظشا للىلظ الىبحر 

مالُت هبحرة حعجض البلذًت عً  مىاسد بن رلً ظِخطلأاعخبر حخماعُت، هما الا 

 اث العشىاةُتد اإلاطبّ حعّذ  هزا عالوة عً وحىد مشيل بُئي ًخمثل في ،جىفحرها

د البىاءاث غحر مً خالٌ حعّذ  ألاساضخي الفالحُت العمىمُت الخعّذي علىومشيل 

وججذس ؤلاشاسة ئلى أن  .وصاسة الفالحتيان و محّل هضاع بحن الّع  وهزا اإلاىغىع ،اللاهىهُت

ش الجّ لا جىامي العىً ى لئلم ٌشش بخاجا  ،للتهُئت لخىوغ الىبري ذًشي هاتي للمثاٌ اإلاخلٍش

ل طت  ،حي شاهشى لئهما حغافل عً ؤلاشاسة  ،غحر اللاهىوي ببرج الطٍى وحاءث الخٍش

باللطاع الشمالي للعاضمت  الُت واإلاعخلبلُتحال هاث التهُئتخىّح ل حهالتي اكتر ا

  (DGAT,2010, p. 120) .حذا مىلىضت

د هظشا لخعّذ  همُتألا مىغىعا بالغ لخىوغ الىبري لت التهُئت العمشاهُت جمثل معأ

ت  هاوظاةف ت والدعُحًر ٍش  على الخاسج البالد حاخاهفودوسها اإلاحىسي في  العلُاالخلٍش

د هزهش الخمّذ  ،هاهاث اإلاطشوحت بهاالشّ بشص مً أو  .مىظىمت العىإلات واهذماحها في

                                                                                                                                   
ل بمىطلت فالحُت  15 حي شاهش مً ألاحُاء غحر اللاهىهُت ظهش باإلاجاٌ شبه الحػشي ببرج الطٍى

ت محمُت  .ظلٍى
اهت ئلى زالر بلذًاث هي  2113في ظىت  16 اهت سواد وظىشة.أبعثذ بلذًت سواد بعذ جلعُم بلذًت أٍس  ٍس
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للذ . (MEHAT, 2010)والبِئت والعىً  ُه ومشاول الىللالحػشي غحر اإلاخحىم ف

مذًىت جىوغ عخباس وامل اال بجأخز ئت جشابُت وعمشاهُت، أمثلت تهُة ولت عذث الّذ أعّذ 

عخبر  مخخلف اإلاشاول وجلذًم الحلٌى لها،الىشف عً في م اظهالىبري بغُت ؤلا  َو

اإلاثاٌ اإلاذًشي لتهُئت "مها جلخه أمثلت أخشي أه ،أولها( 4977) "للتهُئتالجهىي  "اإلاثاٌ

ُّ وكذ  (،2141) 17"جىوغ الىبري  ُّ ب ت لخجشبت التهُئت يذ بعؼ الذساظاث الخلُُم

في عالكت بالخلعُم البلذي  والىلاةظ مً الاخخالالثعذًذ ال 18بالعاضمت العمشاهُت

 
ّ
 ًلي: فُماطها هلخ

  
َ
جىوغ في جىظُم مذًىت  ظهامإل لالزي أهجض  "لتهُئتل جهىي ثاٌ الاإلا"ٌ ىّ َح ج

( مً ئطاس جيعُلي ٌعخمذ على هظشة شمىلُت للعاضمت 4977الىبري وئعادة هُيلتها )

تهُئت جىوغ الىبري مىز أواظط  عخمذ فيٌُ ججاوصه ولم  جّم وكذ  .ف مجاليئلى أداة جطشّ 

ت واإلاالُت والا ًشحع رلً لىحىد عذًذ الثماهِىاث.  أهمهاكخطادًت مً العشاكُل ؤلاداٍس

 
ّ

 معلى الخ اإلاشهضي  العمىدي اعيي اللطهُمىت الخمشخ
ّ

ليل  باليعبت ألافلي ي الشمىليشخ

وهُمىت اإلاىظىمخحن  19م بحن البلذًاثًيّع  ئكلُميوغُاب هُيل  ،هُاول الذولت

ت واللطاعُت        .(DGAT,1996, p 247) الخىفُز اثئمياهغُاب  وأخحرااإلاشهٍض

                                                                                                                                   
ت 17 ُّ ل ضذوسه أّوٌ  ،Plan Régional d’Aménagement :"ثاٌ الجهىي للتهُئت"اإلا :بالفشوع

ّ
مث

ت للخيعُم بحن بلذًاث جىوغ الىبري والترهحز على معألت التهُئت الترابُت بها. ًّ  محاولت حذ

. Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Tunis شي لتهُئت جىوغ الىبري":اإلاثاٌ اإلاذً"

ل ؤلاطاس العام ل
ّ
جذس بأمثلت التهُئت العمشاهُت البلذًت ًمث ليل لتهُئت الترابُت بخىوغ الىبري. ٍو

ذ بالخىحهاث الىبري الىاسدة باإلاثاٌ اإلاذًشي بلذًاث العاضمت  ُّ  اإلازوىس. الخل
ش اإلاشحلت ألاولى،  الىبري،هزهش مجها خاضت دساظت اإلاثاٌ الخىحُهي لتهُئت جىوغ  18  4996جلٍش

(DGAT, 1996) 4992ي حٌى تهُئت اإلاجاٌ بالبالد الخىوعُت، ومإلف بلهاد ،(Belhedi, 1992)  

 (Belhedi, 2012)و 

معخىي جىوغ  وجيعُم علىئداسة ئكلُم جىوغ وهى هُيل جخطُط  4972أحذزذ في ظىت  19
د آفاق جطىس العاضمت حتى ظىت الزي حّذ  4977اإلاثاٌ ؤلاكلُمي للتهُئت في ظىت  أعّذ  الىبري،

وحٌى ئلى مىخب دساظاث عمىمي وهى  4994عً ججشبت ئكلُم جىوغ في ظىت  لىً جم الخخلي ،1891
ووالت الخعمحر بخىوغ الىبري له مشمىالث محذودة حذا خاضت في مجاٌ الخيعُم بحن البلذًاث 

(Chabbi, 2004). 
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  ي مُذان التهُئت فظتراجُجُتها الخاضت ا ،بلذًت مً بلذًاث جىوغ الىبري  ليّل

لزلً  .ظتراجُجُت بلُت البلذًاثامع في ول الحاالث  ال جخياملالتي و الترابُت، 

لت مىفشدة  فطشّ خ"ج ولم جأخز بعحن  ،في مُذان التهُئت العمشاهُتول بلذًت بطٍش

 الا 
ّ
 البم اّع الشحع اإلاحاحُاتها الخاضت" ) عخباس ئال

ّ
ش الجهاتي  ،هش(ز وكذ اكترح الخلٍش

ذًشي وظُطت بحن اإلاثاٌ اإلاآلُت بعث  "،لتهُئت لخىوغ الىبري ذًشي ثاٌ اإلااإلا"لذساظت 

 ذًشي ملترحاث اإلاثاٌ اإلاششح حت التهُئت البلذًّ  وأمثلت
ّ
ي حتى جىجض على اإلاعخىي اإلاحل

ه له ذًشي البلذًت في ججاوغ مع اإلاثاٌ اإلا ألامثلتم وجطبّ  بذون ججاوص أو حشٍى

(DGAT,2010).  
ُ
اإلاثاٌ "ولم جحترم جىحهاث  ،ئلى الُىملُت آلار هزه حَذ لىً لم ج

عف وما ضاحبها مً غُ  2144بعذ زىسة  خطىضا ،"الىبري اإلاذًشي لتهُئت لخىوغ 

أو  لِعذ لها مطذاكُت للبلذًاثىُاباث خطىضُت لولت ومً حعُحن علطت الّذ ل

ت ُّ   عيانلذي ال مششوع
ّ
 .20اهخماماتها آخشالخخطُط الحػشي ل مث

 مشاحعت ألامثلت التهُئت العمشاهُت في آلاحاٌ  ءبطً م ى التهُئت البلذًتيحش

ف " الخطشّ  أّن  باعخباس  البلذًاث وظاةل جطبُم هزه ألامثلت ال جمخلًو  21دةاإلاحّذ 

في سخظ  البّذ و  على اإلاُذان : اإلاشاكبتهى عمل ًىمي هبحر ًجمع عذة مهامالعمشاوي 

اإلاخىشس ئلى  والالخجاء ،حاٌآلا فحها في  اإلالاظم والبّذ  أمثلت دساظتو ومخابعتها البىاء 

ت أبشص  ل ضبغت ألاساضخي مً فالحُت أو مىاطم خػشاء أو طبُعُت ئلى حػٍش جحٍى

ت باإلاعخىي البلذي. وكذ  رلً في غالب  يأدّ دلُل عً غعف هجاعت التهُئت الحػٍش

مً ٌعخفُذ مً  علما أّن  ،(Belhedi, 1992, p. 220) حُان ئلى "ئلغاء مثاٌ التهُئت"ألا 

ت" هي ألاطشاف الىافزة والتي ًمىجها الىضٌى هزه الىغ عُت غحر اإلاعخلشة و"الفىغٍى

اث ومجها الدعلعل ؤلاداسي   للمعلىمت بِعش على حمُع اإلاعخٍى

(Belhedi, 1992, p. 221). 

                                                                                                                                   
 عً محادزت مع أحذ مذساء ؤلاداسة العامت للتهُئت الترابُت اإلاهخم بملف التهُئت العمشاهُت. 20
21

  على 
ُ

اهت مىز ِش ظبُل اإلاثاٌ ش بعذ جلعُمها  2113ع في مشاحعت مثاٌ التهُئت العمشاهُت لبلذًت أٍس
اهت وظىشة وسواد( ولم جخم اإلاطادكت علُه ئلى ًىمىا هزا بأظباب مشجبطت  ئلى زالر بلذًاث )أٍس
بمطالح غُلت بأشخاص هافزًً والخخالفاث في الخىحهاث بحن بعؼ هُاول الذولت )جحلُم 

اهت والىوالت العمشاهُت لخىوغ الىبري شخصخي  ( علما أهه جمذ اإلاطادكت على مثالي -2144-ببلذًت أٍس
 .2141 ظىت ظىشة وسواد في
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  لبلذًاث ا (4994)جلت التهُئت العمشاهُت وئن أعطذ م ،مً هاحُت أخشي

 ،ولت لم جمىجها مً الىظاةل اليافُتالّذ  فاّن  ،ثلت التهُئت العمشاهُتعذاد أمئمياهُت ئ

 ُّ ُّ ت والبششٍّ اإلاال ُّ اًحوفم اإلاع إلهجاصهات ت والخلى ت اإلاطلىبت في مجاٌ الخخطُط ر العلم

عُت  ّن أًمىً اللٌى  هجاصها.ئفػال عً طٌى فترة  ،الحػشي  اإلاىظىمت الدشَش

والتي  ،إلاحلياإلاعمٌى بها مىز علىد اإلاىشظت لهُمىت اإلاعخىي اإلاشهضي على اإلاعخىي ا

حعخمذ على "جفخِذ" البلذًاث حعب ئسادة العلطت العُاظُت ومشاعاة إلاطالح 

ف في اإلاجاٌ مىً مً حعً الخطشّ خأطشاف خاضت باإلاعخىي اللاعذي، لم ج

جُا في العىإلات وجفخح أظىاكها الزي ىكذ الهزا في  العمشاوي. جىذم  فُه البالد جذٍس

عخماد ظُاظت ججمُع البلذًاث الطغحرة وحغُحر ًفشع في اإلاعخلبل ا للخاسج، وهزا ما

وجشّسخ الحىهمت اإلاحلُت الششُذة في ئطاس ما فُما بُجها خعاون الاللىاهحن التي حعمح ب

  2144حاء به دظخىس ظىت 
ّ
ُّ مً دعم لال ت والجماعاث اإلاحل  ت.مشهٍض

ّالخاجمت

 
ّ
اث الترابُت اللاعذًت بالبالد الخىوعُجمث وكذ  ،22تل البلذًت أحذ أهم اإلاعخٍى

خ اظخ4858سث الظاهشة البلذًت مىز ظىت جطىّ   حذار أٌو بلذًت )بلذًت جىوغ، جاٍس

شجفع ئلى 75 الاظخلالٌ( لُبلغ عذدها ئبان اإلاذًىت  .23حالُا 264 بلذًت ٍو

ملخطخى أمش حذار البلذًاث في البالد الخىوعُت بلشاس ظُاسخي ئداسي، بًشجبط اظخ

لهزه الظاهشة مً فىاةذ باليعبت للعيان غم ما وبالشّ  ،ًطذس عً وصٍش الذاخلُت

واظخفادتهم مً بعؼ الخجهحزاث  جىفحر بعؼ الخذماث اإلاىلىضتخطىضا 

ي، زاهىي، معدشفىحخماعُت الجماعُت الجذًذة )معهذ الا 
ّ
العلطت  ئال أّن (، محل

الىلاةظ التي حعُم هجاعت عملها لخذمت مً عذًذ الاإلاحلُت البلذًت حشيى 

عي وما هى هدُجت لػعف اإلاىاسد  ما هى ا بالخطىص اإلاىاطىحن، هزهش مجه كاهىوي حشَش

ت. وكذ اظخفحل عجض البلذًاث في الخطشّ  ف العمشاوي الششُذ بعذ زىسة اإلاالُت والبشٍش

 ف أحهضة الذولت وحاالث الاهفالثبعبب الىهً الزي أضاب مخخل 2144حاهفي  44

                                                                                                                                   
 .2144و 4959 ظىتي يأشاس ئلحها ول مً دظخىس  22
 .2145 بلذًت الجذًذة التي ضادق مجلغ الىصساء على بعثها في ماسط 48 باظخثىاء  23
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ة ليل ذاباث خطىضُت فاكاإلاجالغ البلذًت التي عىغذ بيُ وحّل  الاحخماعي اإلاخىشس 

 ششعُت ولِعذ لها مطذاكُت لذي اإلاىاطىحن.

مذًىت ب وخاضت ،ذن الىبري جخجلى هلاةظ عمل العلطت اإلاحلُت البلذًت باإلا

ت "جىوغبلذًت ئغافت  33مً  جىوغ الىبري اإلاترهبت جشجبط و  اإلاذًىت"،-للبلذًت اإلاشهٍض

ُم بحن مخخلف على الخيع هزه الىلاةظ بالخطىص بعذم وحىد هُيل ٌششف

 عً ال فػو  الحػشي.ف العمشاوي في اإلاجاٌ ذة بُجها للخطشّ وغُاب سؤي مىّح  البلذًاث

هزهش مجها  هزا، جخػاسب اظتراججُاث بلذًاث جىوغ الىبري، في عذًذ اإلاُادًً

ت واإلاعاةل التي لها عالكت بالبِئت واإلاحافظت على اإلاىاسد خططاث م التهُئت الحػٍش

حخماعي الا حػشي وحماًت ألاساضخي الفالحُت الخطبت وؤلادماج والخحىم في الّىمى ال

 ظهم في ظهىس مشاول مخخلفت حعاوي مجها حّل أوهزا ما  لعيان ألاحُاء الفلحرة،

ت مخياملت وفم مىظىمت  همجمىعت هاهمى وال جخذم  بلذًاث جىوغ الىبري  حػٍش

 مخىاظلت.عالكاث 

ها بالخطىص ، مشدّ الىبري  غالىلاةظ العذًذة التي حعاوي مجها بلذًاث جىو ئّن 

 
ُ
ُّ الّع  هُمىت ت على ظحر العلطت اإلاحل ت البلذًت، وغلبت اإلالاسباث اللطاعُت لطت اإلاشهٍض

اث الاولت مً كبل مخخلف هُاول الّذ  حخماعُت كخطادًت والا إلاخخلف اإلاعخٍى

حّذ مً هجاعت العمل البلذي وصاده في ال ظهمأما وهزا ، والثلافُت والبُئُت وغحرها

 ا، وظبب في بعؼ الحاالث في شلله.حعلُذ

  2144 ظىت للذ فخح دظخىس 
ّ
ت وئظىاد العمل البلذي آفاكا حذًذة لذعم الال مشهٍض

دًملشاطُت في حعُحر الشأن  سظاءئو  ،تُت عً العلطت اإلاشهضٍّ اظخلاللالخمّخع بمً أحل 

الزي  الحىهمت والعمل الدشاسوي ومً ججلُاث رلً الخأهُذ على مبادب ،البلذي

ت واإلاجخمع اإلاذوي والعيانلمثلي الجماعاث اإلاحن مُ بحع ًجم وكذ اسجفع عذد ، ُّ

ذ وامل التراب  351ئلى  2146البلذًاث مىز ماي 
ّ
ت )غط ًّ ت  الىطجي( وضذسثبلذ

ّ
مجل

ت الجذًذة، ُّ ت الجذًذة ئال بعذ حالُا ًمىً  وال الجماعاث اإلاحل ًّ جلُُم الخجشبت البلذ

 فترة مً جطبُلها.
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