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التقسيم البلذي ورهاهاث التّصرف العمراوي بتىوس
الكبريّ ّ
فىزي زارعي

((1

مقذمت ّ
اهلعم الدشبًُ ؤلاداسي للبالد الخىوعُت ئزش الاظخلالٌ ( ،)4956ئلى ضىفحن
أظاظُحن :ألاوٌ ئداسي ًشحع بالىظش ّ
للذولت (الىالًت واإلاعخمذًت والعمادة) والثاوي
بلذي ،هما ّ
جطىسث الخلعُماث في اججاه جىثُف الدشبًُ والضٍادة اإلاخىاضلت في عذد
الىحذاث الترابُت (.)Hayder, 2002, p. 102
ججذس ؤلاشاسة ئلى أن البالد الخىوعُت كذ شهذث بذاًت الظاهشة البلذًت مىز
أواظط اللشن الخاظع عشش ،ببعث بلذًت جىوغ في ظىت  ،4858زم جخالى اظخحذار
البلذًاث خالٌ فترة الاظخعماس الفشوسخي وبعذ الاظخلالٌ لُبلغ عذدها  282بلذًت في
ّ
ماسط  .12145للذ مثلذ عملُت بعث بلذًاث حذًذة بعذ الاظخلالٌ ،ئحذي
الىظاةل اإلاعخمذة مً كبل الذولت لخأطحر العيان وجلشٍب الخذماث مجهم ،الظُما
باإلاذن الطغحرة اإلافخلشة بأبعط اإلاشافم الاحخماعُتّ ،أما باإلاذن اإلاخىظطت والىبحرة

)(1

Université de Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Unité de
Recherche Régionalisation et Développement Régional, 1007, Tunis.
 1حتى مطلع ظىت  2145بلغ عذد البلذًاث  264وحذة ،وفي ماسط  2145كشس سةِغ الحيىمت

ئحذار  48بلذًت حذًذة ،لزلً بطذوس الىطىص اللاهىهُت الشظمُت ظِبلغ ئحمالي البلذًاث في
البالد الخىوعُت  282بلذًت.
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ّ
الخمذد العمشاوي واسجفاع عذد العيان
فخعخبر هزه الاظخحذازاث مً آلُاث مىاهبت
مً أحل جلشٍب الخذماث مجهم وجخفُف الػغط على مشاهض اإلاذن.
مً هاحُت أخشي ،بلغذ معألت الخلعُم البلذي رسوة أهمُتها باإلاجمىعاث
الحػشٍت الىبري الظُما باإلاذًىت اإلالُىهُت الىحُذة بالبالد واإلاخمثلت في جىوغ
العاضمت ،هظشا الخخالٌ جىصَع الخجهحزاث والشغل حعب مىاطلها الترابُت؛ ئر جترهض
أغلب مىاطً الشغل في كطاع الخذماث بللب العاضمت والػىاحي الشمالُت ملابل
ّ
جشهض أغلب الشغل الطىاعي بالػىاحي الجىىبُتّ ،أما الػىاحي الغشبُت فىظُفتها
ألاظاظُت الفالحت مع غلبت العىً غحر اللاهىوي)DGAT, 1996, p. 73, 2010( 2
ّ
ّ
ّ
ّ
والبششٍت بما ًىفش الخذماث
اإلاالُت
اإلااظت ئلى اظدثماس ول ؤلامياهاث
والحاحت
ّ
واإلاشافم للعيان ّ
وٍحذ مً مشاول الحُاة الحػشٍت وحعلذها.
ّ
ظيبحن فُما ًأحي ئن وان الدشبًُ البلذي الحالي بخىوغ الىبري ٌعاعذ على
ّ
الشهاهاث اإلاطشوحت ،ومجها الحىهمت ّ
هعب ّ
الخطشف البلذي ،ورلً مً
الششُذة في
الخطشق ئلى عالكت الخلعُم ّ
ّ
ّ
ّ
والحذ مً ؤلاكطاء
الخمذد العمشاوي
بالخحىم في
خالٌ
الاحخماعي والتهُئت العمشاهُت ،وظىبرص حذوي اجباع ظُاظت ججمُع للبلذًاث الطغحرة
مً أحل جحىم أهجع في اإلاجاٌ وحذوي أهبر في التهُئت.

التشبيك الترابي بتىوس الكبريّ وجفاوث مكاهت البلذياث ّ
شهذ الدشبًُ الترابي لخىوغ العاضمت ّ
عذة حغحراث مىز الاظخلالٌ ئلى ًىمىا
هزا ،هظشا لذوسها الىظُفي بىضفها عاضمت ظُاظُت واكخطادًت للبالد،
ّ
وجىظع مجالها العمشاوي؛ فحتى مطلع الثماهِىاث اهحطش
وباعخباس همى ظيانها
ُ
الخىوعُت ّ
ّ
عذة حعمُاث لإلشاسة لعىً الفئاث الاحخماعُت محذودة الذخل
طللذ في البالد
2أ ِ
واإلابجي في ئطاس اللطاع غحر اإلاهُيل .هزهش مجها "العىً العفىي" و"العىً الفىغىي" و"العىً
العشىاتي" و"العىً غحر اللاهىوي" .وهشي بأن اإلاططلح ألاخحر ًمثل ّ
أدق اإلاططلحاث ّ
اإلاعبرة عً
الظاهشة اإلازوىسةّ .
ٌعبر "العىً غحر اللاهىوي "عً ّ
ول أشياٌ العىً اإلابجي خاسج ئطاس اللىاهحن
ّ
ّ
ّ
اإلاعمىٌ بها في مُذان الخعمحر واإلاىجض بذون
اإلاخخطت
البلذًت
الخحطل على سخطت بىاء مً اإلاطالح
وبذون جطابم مع جىحهاث مثاٌ التهُئت العمشاهُت .إلاضٍذ مً الخفاضُل حىٌ اإلاىغىع ًمىً الاطالع
على اإلاشحع الخالي :صاسعي ،2116 ،ص.45-43 .
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ُ
جشابها في والًت واحذة( 3والًت جىوغ) ك ِ ّعمذ ئلى زالر والًاث في ظىت  4983وهي
جىوغ وأسٍاهت وبً عشوط ،4وفي ظىت ّ 2111
كشسث العلطت اإلاشهضٍت جلعُم والًت
أسٍاهت ئلى والًخحن وهما أسٍاهت ومىىبت ،5وبزلً أضبح ئكلُم جىوغ ًخيىن مً أسبع
والًاث حشمل  48معخمذًت و 327عمادة ،في ححن بلغ عذد البلذًاث .634
ًُبرص الجذوٌ أدهاه جىاحذ هطف اإلاعخمذًاث وكشابت هطف العماداث وكشابت
ّ
سبع البلذًاث في ئكلُم والًت جىوغ ،وٍمىً جفعحر رلً بخضخم عذد العيان
الزي فاق اإلالُىن وعمت ،هما حمعذ والًت بً عشوط أهثر مً زلث بلذًاث
ئكلُم جىوغ ملابل أهثر مً الشبع بمىىبت.

ُ
 3كعم جشاب الجمهىسٍت الخىوعُت ئلى  24والًت (مشادف "اإلاحافظت" في عذد مً البلذان العشبُت
ّ
اإلاشهضٍتُ .وج ّ
ّ
لعم ول والًت
وَعحر الىالًت "الىالي" الزي ٌُ ّعحن مً كبل العلطت الخىفُزًت
همطش)
ئداسٍا ئلى عذد مً اإلاعخمذًاث التي بذوسها ّ
ملعمت ئلى عماداث (حمع ِع َمادة)ً .شأط اإلاعخمذًت
"اإلاُ َ
معُىان مً كبل ّ
عخ َمذ" والعمادة ُ
"الع ْمذة" وهالهما ّ
العلطت اإلاشهضٍت .وكذ بلغ عذد اإلاعخمذًاث
ِ
في الجمهىسٍت الخىوعُت في ظىت  264 ،2144وحذة ،وبلغ عذد العماداث  .2173مثال :والًت جىوغ
ملعمت ئلى  24معخمذًت التي بذوسها ملعمت على  459عمادة( .اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء ،الخعذاد
العام للعيان واإلاعاهً .2144 ،أما البلذًت فدشمل اإلاجاٌ العمشاوي فلط وال ُحغطي ّ
بالخالي ول
التراب الخىوسخي في ظىت  ،2144وٍخم اهخخاب اإلاجلغ البلذي ول خمغ ظىىاث ،الزي ًيخخب
بذوسه سةِغ البلذًت.
 4والًت جىوغ (والًت مشهضٍت ئر ًىحذ بها كلب اإلاذًىت الشةِسخي وعذد مً الػىاحي الشمالُت
العاحلُت) وأسٍاهت (حغطي ألاطشاف الشمالُت لخىوغ الىبري) ووالًت بىعشوط (حغطي ألاطشاف
الجىىبُت لخىوغ الىبري) .حشمل "ألاطشاف الػىاحي" و"اإلاجاٌ شبه الحػشي".
 5جم اكخطاع جشاب والًت مىىبت مً والًت أسٍاهت ،وبزلً غطذ الىالًت الجذًذة ألاطشاف الغشبُت
وامخذث على معاحت  4437ولم.2
 6ال ًىحذ جطابم بحن حذود اإلاعخمذًت والبلذًت ،ئر ًمىً أن حشمل حذود البلذًت عذة معخمذًاث
مثل ما هى الحاٌ باليعبت لبلذًت جىوغ.
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جذول رقم  :1الىحذاث الترابيت والبلذياث حسب والياث إقليم جىوس في 4112

ّ
ّ
الخطىس الذًمغشافي واإلاجالي والىظُفي لخىوغ
جطىسث الخلعُماث الترابُت حعب
الىبري ،وكذ اعخبرث الذولت عملُت التركُت ؤلاداسٍت مً الحلىٌ اإلامىىت للحذ مً
ّ
مشاول العاضمت وئحذي وظاةل الخحىم في التراب وجأطحر العيان ومشاكبتهم.
خريطت رقم  :1التقسيم إلاداري إلقليم جىوس في نىت ّ 4112

املصذر :سظم فىصي صاسعي ،باالعخماد على :ؤلاداسة العامت للتهُئت الترابُت 4996 ،واإلاعهذ الىطجي
لإلحطاء.2144،
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خريطت رقم  :4املجال البلذي بإقليم جىوس في نىت ّ 4112

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

ُبعثذ بلذًت "جىوغ اإلاذًىت" 7في ظىت  ،4858وكذ واهذ حغطي اإلاذًىت العخُلت
وأسباغها ،زم جخالى اظخحذار البلذًت صمً الاظخعماس بالػىاحي التي جشهضث بها
حالُاث أوسوبُت وخاضت الفشوعُت مجها (حلم الىادي وظُذي بىظعُذ وحمام ألاهف
ومىىبت وأسٍاهت والضهشاء وباسدو وكشطاج واإلاشسخى وملشًٍ وبً عشوط ،فػال عً
مذًىت ضغحرة طشفُت وحُذة وهي طبربت) ،وكذ بلغ عذد بلذًاث العاضمت جىوغ مع

 7بلغ عذد البلذًاث بخىوغ الىبري في ظىت  34 ،2144بلذًت .وجمثل "جىوس املذيىت'' البلذًت
الشةِعُت مً حُث الىصن الذًمغشافي ،ئر حمعذ  638845وعمت في ظىت  .2144وأغلب مجالها
ٌغطي اإلاشهض الخذمي الشةِسخي بخىوغ الىبري اإلامخذ حىٌ شاسع الحبِب بىسكُبت واإلاذًىت العخُلت
وأسباغها وألاحُاء العىىُت اإلاحُطت باإلاشهض اإلازوىس .وال ًيبغي الخلط بحن مططلحي "جىوغ اإلاذًىت"
و"جىوغ الىبري"ٌ .شحر الثاوي لتراب العاضمت الخىوعُت اإلاترهبت ئداسٍا مً أسبع والًاث وهي جىوغ
ومىىبت وأسٍاهت وبً عشوط .وٍطلم اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء على اإلاحُط ؤلاداسي اإلاخيىن مً
الىالًاث ألاسبع اإلازوىسة مططلح إقليم جىوس .لزلً فان مططلح "جىوس الكبري" مشادف
لـمططلح "إقليم جىوس" مً حُث الامخذاد الترابي والترهُبت ؤلاداسٍت ،وهى مخخلف عً "جىوغ
اإلاذًىت".
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اظخلالٌ  44بلذًت ،وبعثذ مىز ظىت
البلذي 21 ،بلذًت حذًذة (الجذوٌ سكم .)2
ًُ ِبرص الجذوٌ آلاحي وحىد جفاوث هبحر بحن بلذًاث ئكلُم جىوغ حعب الحجم
الذًمغشافي ،مً رلً أن أهبر بلذًت (بلذًت جىوغ) جفىق بـ أهثر مً  418مشاث حجم
أضغش بلذًت (ظُذي بىظعُذ) ،8هما ًفىق حجم البلذًت ألاولى بلشابت  4مشاث
وهطف ( )4,5حجم البلذًت الثاهُت (الخػامً اإلاىحهلت) وبزلً ًمىً أن هخحذر عً
"عظمت سأط" بلذًت جىوغ اإلاذًىت ،باإلالاسهت مع بلُت بلذًاث ئكلُم جىوغ.
4956

ئلى ظىت

2114

جاسٍخ آخش ؤلاحذار

 8جبلغ معاحت بلذًت جىوغ  10 673ولم 2ملابل  464ولم 2فلط باليعبت لبلذًت "ظُذي بىظعُذ"
(اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء).
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جذول رقم  :4جىاريخ انتحذاث بلذياث إقليم جىوس وعذد نكانها في نىت 4112
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ّ
هدبحن حعب الجذوٌ آلاحي وحىد بلذًت واحذة ًخجاوص عذد ظيانها  000ألف
وعمت (بلذًت جىوغ) هما جىحذ زالر فئاث أخشي مً اإلاذن حعب الحجم وهي
آلاجُت:
 البلذياث الكبيرةً :ترواح عذد ظيانها ما بحن  411.111و 499.999وعمت،
وٍبلغ عذدها ظذ بلذًاث وهي  :أسٍاهت وفىشاهت-اإلاحمذًت والخػامً-اإلاىحهلت واإلاشوج
وظُذي حعحن وظىش والتيً .بلغ حعذادها اليعبي كشابت زلث ظيان ئكلُم جىوغ.
 البلذياث املتىنطتً :ترواح عذد ظيانها بحن  51.111وعمت
وعمت ،وٍبلغ عذدها  8بلذًاث وهي :اإلاشسخى وبً عشوط وسادط ووادي اللُل ودواس
هِشش وسواد وباسدو والىشم .وججمع أهثر بللُل مً سبع ظيان ئكلُم جىوغ ،و ّ
حسجل
هزه البلذًاث أعلى وعب الىمى الذًمغشافي العىىي خالٌ الفترجحن 2114-4994
و( 2144-2114الخشٍطخان سكم  3وسكم .)4
 البلذياث الصغيرة :ال ًفىق عذد ظيانها  49.999وعمت وٍبلغ عذدها 49
بلذًت وهي :حلم الىادي وظُذي بىظعُذ وحمام ألاهف والضهشاء والبطان وكشطاج
وملشًٍ وكلعت ألاهذلغ والجذًذة وبشج العامشي وظُذي زابذ واإلاشهاكُت ومشهاق
ّ
والخلُذًت والذهذان وحمام الشط ودواس هِشش وبىمهل-البعاجحن وطبربت ،وججمع
كشابت خمغ ظيان ئكلُم جىوغ ،وبهزه الفئت ًمىً أن ّ
همحز البلذًاث الطغحرة حذا
وهي التي ّ
ًلل عذد ظيانها عً  41111وعمت وعذدها أسبع بلذًاث وهي ظُذي
بىظعُذ والبطان والخلُذًت وبشج العامشي.
و99.999
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الجذول رقم  :3جىزيع فئاث البلذياث حسب الحجم بتىوس الكبري في ّ 4112
الفئاث  /الحجم

عذد البلذًاث

ئحمالي العيان

 %مً ئكلُم جىوغ

الىبحرة حذا

 511111وأهثر

4

638.845

26.3

الىبحرة

499999-411111

6

717.575

29.4

اإلاخىظطت

99999-511111

8

622.541

25.6

49999-31111
29999-41111

7
8

266.831
466.657

44
6.9

أكل مً 41111

4

27.353

4.4

الجملت

34

2.429.811

411

الطغحرة

املصذر :ئحطاةُاث اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء( 2144 ،بالخطشف)

عذدًا بخىوغ الىبري ،هطفها ّ
ّ
ُتهُمً البلذًاث ّ
ألاوٌ مً الػىاحي
الطغحرة
والىطف الثاوي مً اإلاذن الطغحرة الطشفُت ،علما أن هزه الفئت مً البلذًاث حشيى
أهثر مً غحرها مً هلظ اإلاىاسد اإلاالُت والبششٍت وجىاحه عذة ضعىباث في الخطشف
الُىمي في الشأن البلذي ،وهي في حاحت مخىاضلت للذعم اإلاالي للذولت.
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خريطت رقم  :3املعذل السىىي لىمى نكان بلذياث جىوس الكبريّ بين نىتي
 1992وّ )%(4112

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

خريطت رقم  :2املعذل السىىي لىمى نكان بلذياث إقليم جىوس بين نىتي ّ
4112-4112

املصذر :ئهجاص فىصي صاسعي ،اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء ،هخاة حعذاد ظىت .2144
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ال ٌغطي اإلاجاٌ البلذي ئال ّ
زلثي معاحت جىوغ الىبري وبزلً بلي الثلث ألاخحر
غمً اإلاىاطم غحر البلذًت (الشٍفُت) ،وجمخذ أغلب أساغُه بأطشاف والًاث مىىبت
وأسٍاهت وبً عشوط ،وهىزا جشن كشابت  %8مً ظيان ؤلاكلُم 9خاسج الحذود البلذًت،
وهم ال ٌعخفُذون مً مخخلف الخذماث البلذًت بما فحها الُىمُت مثل سفع الىفاًاث
والعىاًت باإلاحُط ،وال ًإدون الىاحب الاهخخابي خالٌ فترة الاهخخاباث البلذًت.
وشحر ئلى ّ
أن عذدا ال ٌعتهان به مً العيان-غحر البلذًحنً -لطىىن في أحُاء
ظىىُت بعػها هبحر وعبُا ومجاوس للحذود البلذًت لبعؼ غىاحي جىوغ الىبري،
على غشاس "حي شاهش" بمعخمذًت سواد شماٌ العاضمت و"ظُذي علي الحطاب" بغشبي
والًت مىىبت ،وفػال عً هزا فان معألت عذم حغطُت البلذًاث ليامل جشاب ئكلُم
جىوغ و"جفخُتها" ئلى فعُفعاء مً حُث اإلاعاحت والحجم الذًمغشافي ومحذودًت
ّ
والجهىٍت 10جطشح
ضالحُاث اإلاجالغ البلذًت وخػىعها لهُمىت العلطخحن اإلاشهض
ّ
الخطشف العمشاوي.
سهاهاث عذًذة تهم

رهاهاث التقسيم البلذي بتىوس الكبريّ :عذم الىجاعت ،رهاهاث التحكم
املجالي والاقصاء الاجتماعي ّ
للذ ظعذ الذولت مً خالٌ الضٍادة في عذد البلذًاث باإلاجمىعاث الحػشٍت
الىبري هخىوغ وضفاكغ ،ئلى جلشٍب الخذماث مً العيان وجذعُم جأطحر التراب
الحػشي ( ،)Bennasr, 2005, p. 3غحر ّ
ّ
اإلاالُت
أن أحجام البلذًاث وئمياهُاتها
ً 9لذس عذد العيان غحر البلذًحن باكلُم جىوغ في ظىت  2144بلشابت  244.111وعمت (اإلاعهذ الىطجي
لإلحطاء ،حعذاد ظىت .)2144
 10جبعث البلذًاث في الجمهىسٍت الخىوعُت بلشاس ئداسي ظُاسخي ضادس عً العلطت الخىفُزًت
ّ
اإلاشهضٍت ،وال ًخػع ؤلاحذار ّ
عذدي .هما أن اللاهىن ألاظاسخي للبلذًاث لعىت  ،4975ال
بأي معُاس
ّ
ٌُعطي ّ
العلطت البلذًت ئال ضالحُاث محذودة ال جخجاوص الخطشٍف الُىمي للشأن اإلاحلي وجلذًم
بعؼ الخذماث للعيان مثل الىظافت والعىاًت باإلاحُط وجلذًم بعث الىزاةم ؤلاداسٍت (مثل وزاةم
الحالت اإلاذهُت وسخظ البىاء)ّ .أما ّ
مذ الطشكاث وضُاهتها وهشهحز شبياث الىهشباء والغاص واإلااء
ّ
ّ
ّ
الطالح للششب وجطشٍف اإلاُاه اإلاعخعملت ومُاه ألامطاس فهي بُذ هُاول الذولت اإلاشهضٍت مً وصاساث
ّ
ودواوًٍ وششواث وطىُت .هما أن كشاساث اإلاجلغ البلذي جخػع للمشاكبت اللبلُت مً كبل الىالي
(ممثل ّ
الذولت حهىٍا).
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والجباةُت مخفاوجت ،حعل ّ
ّ
الطغشي مجها جىاحه مشاول عذًذة .هزهش مجها بالخطىص
معألت هلظ اإلاىاسد اإلاالُت والبششٍت التي ّ
ّ
الخطشف العمشاوي في
جحذ مً هجاعت
التراب البلذي ،ومً هزه البلذًاث هزهش بشج العامشي ( 6549وعمت في ظىت )2144
ّ
والخلُذًت ( 8471وعمت) بخىوغ الىبري.
والبطان ( 6453وعمت)
ّ
مً هاحُت أخشي ،اهخهجذ الذولت هزلً ئحشاء جمثل في جلعُم بلذًاث هبحرة أو
مخىظطت مً حُث حعذاد العيان ئلى بلذجحن أو أهثر ّ
لعذة عىامل ،مجها ما هى مشجبط
باسادة جأطحر العيان وجلشٍب الخذماث مجهم ،ومجها ما هى هاج عً غغىطاث أعُان
ّ
اإلاحلُت وظيانها ومطالبتهم باظخلاللُت مىطلت ما مً جشاب البلذًت
بعؼ الجماعاث
ّ
لخطبح بلذًت معخللت بزاتها بأظباب راث عالكت باالهخخاباث البلذًت أو باإلاىافعت
بحن مىطلخحن .وفي هزا الطذد هزهش مثاٌ بلذًت أسٍاهت (مً الػىاحي الشمالُت
ُ
لخىوغ الىبري) التي ك ّعمذ في ظىت  2113ئلى زالر بلذًاث وهي :أسٍاهت وسواد
وظىشة ،وكذ اعخبر أحذ سؤظاء البلذًاث العابلحن بأسٍاهت رلً بمثابت " ئهجاص هبحر
ّ
ّ
للخخلظ مً أعباء ُظىشة َوس ّواد" ،11هما أهذ ظعُه مع عذد مً أعُان أسٍاهت
ّ
ّ
والىافزًً فحها ئلى ئكىاع ّ
العلطخحن اإلاشهضٍت والجهىٍت بىحاهت فطل ححي الىطش 4
و 2واإلاىاساث واإلاىاصه عً بلذًت أسٍاهت ّ
لخيىن بلذًت حذًذة معخللت عً البلذًت ألام
ّ
علل رلً ّ
بأن الىصن الاهخخابي لهزه ألاحُاء معخبر ًَ ُحى ٌُ دون هجاح
أسٍاهت ،و
اإلاترشححن مً داةشة أسٍاهت اإلاذًىت في الاهخخاباث البلذًت اإلالبلت.12
والخمعً ب ّ
ّ
ـ"هىٍت" البلذًاث الطغحرة ،مً
وكذ جخابعذ هزه الجزعت لالظخلاللُت
ّ
ّ
الطشفُت
كبل العيان اإلاحلُحن وأعُانهم بححي ال ّىطش ،باليعبت لعذد مً البلذًاث
بطفاكغ .هزهش مجها خاضت ظاكُت الضٍذ وظاكُت ّ
الذاًش (.)Bennasr, 2005, p. 3
ّ
هما أهذ بلهادي أن البحث عً جىاصن اللىي واإلاىافعت بحن البلذًاث على اإلاعخىٍحن

 11اهدشش ببلذًتي سواد وظىشة العىً غحر اللاهىوي ،وحشيى ألاحُاء الفلحرة مً مشاول هلظ
الخجهحزاث ألاظاظُت واإلاشافم وجطلب بتهزًبها .هما جىحذ مشاول اظتهالن ألاساضخي الفالحُت
اإلاحمُت.
 12عً محادزت مع أحذ أعُان أسٍاهت وهى سةِغ أظبم لبلذًت أسٍاهت.
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ًفعش ئلى ّ
ّ
اإلاحلي واإلاشهضي ّ
البلذًت الخىوعُت بمعضٌ عً أي ملُاط
حذ هبحر الخشٍطت
مىغىعي لبعث البلذًاث (بلهادي.)4994 ،
حعخبر عملُت اظخحذار بلذًاث حذًذة مً آلالُاث التي اظخعملتها الذولت
ّ
ّ
الخمذد الحػشي وجلشٍب الخذماث مً العيان
للخطشف العمشاوي ومىاهبت
باإلاجمىعاث الحػشٍت الىبحرة .فلذ ّ
مشث معاحت اإلاجاٌ العمشاوي مً  6481هىخاسا
في ظىت  4975ئلى  23111هىخاس في ظىت  ،2114وبطفت مىاصٍت لزلً اسجفع عذد
البلذًاث مً  49ئلى  34بلذًت في هفغ الفترة (الجذوٌ سكم.)4
الجذول رقم  :4جطىر مساحت املجال الحضري وعذد البلذياث بتىوس الكبري ّ
4956
اإلاعاحت العمشاهُت

4111

4975
6481

4985
45361

4994

2114

2145

49521

23111

28111

(هً)
عذد البلذًاث

44

49

25

29

صٍادة عذد

5

6

4

5

34

34
1

البلذًاث
اإلاعاحت ؤلاغافُت

2481

9481

4461

3481

5111

املصذر :مطادس ئحطاةُت مخخلفت ،أهمها ووالت الخعمحر بخىوغ الىبري.

وشحر ئلى ّ
أن ّ
عملُت بعث بلذًاث حذًذة شملذ خاضت الػىاحي واإلاجاالث شبه
الحػشٍت في عالكت بال ّ
خمذد اإلاجالي واسجفاع عذد ال ّعيانّ ًُ .
فعش رلً مً هاحُت أولى
ّ
بخخطظ اإلاجاٌ اإلاشهضي في الخذماث وخشوج العيان هحى ألاطشاف ،ومً هاحُت
ّ
مخىىعت بالػىاحي أهجضتها هُاول الذولت واإلالاولىن
زاهُت بظهىس بشام ظىىُت
العلاسٍىن الخىاص وبدىامي ّ
العىً غحر اللاهىوي .للذ أدث عملُت بعث البلذًاث ئلى
جشاحع وعبت ظيان مشهض العاضمت (الخابع ئداسٍا لبلذًت جىوغ اإلاذًىت) مً مجمىع
ظيان جىوغ الىبري مً  %31.4في ظىت  4975ئلى  %4.7في ظىت  ،2144بِىما اسجفع
عذد ظيان ألاطشاف مً  %69.9ئلى  %95.3خالٌ الفترة هفعها (الجذوٌ سكم )5
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جذول رقم  :5جط ّىر الىزن اليسبي للسكان حسب املجال املركسي الرئيس ي
ولارطراف بين  1911و4112
ّ

املصذر :احدعاب شخصخي ،اإلاعهذ الىطجي لإلحطاء.

ّ
مً هاحُت أخشي ،لم جىاهب ظُاظت بعث بلذًاث حذًذة عملُت الخحىم في
العشَع ،ولم ّ
ّ
الخمذد العمشاوي ّ
جحذ مً آزاسه العلبُت .فلذ ّبُيذ خشٍطت اإلاجاٌ
ّ
ّ
العمشاوي لخىوغ الىبري
"جفخذ" اإلاجاٌ اإلابجي بابأطشاف
والطىس الفػاةُت
( ،)Charmes, 2011, p. 3وٍبرص رلً ،مً خالٌ ّ
حعذد مجاالث العىً غحر اللاهىوي
اإلاىدششة باإلاجاالث شبه الحػشٍت وداخل ألاساضخي الفالحُت ،عذد مجها داخل الحذود
البلذًت هطجهاحت والترحمان بىادي اللُل ،والبعؼ آلاخش خاسحها مثل أحُاء
والشٍاع بأطشاف والًت مىىبت وحي شاهش ُ
الععُذة واليعُم ّ
والبىشي بأطشاف والًت
أسٍاهت.
ّ
ّ
ئن في حعذد ألاحُاء العىىُت غحر اللاهىهُت ،بالػىاحي وباإلاجاالث شبه الحػشٍت
دعم ْ
الخفشكت الاحخماعُت و ّ
لخىوغ الىبريّ ،
أهمها ْ
لعل مً ّ
عذة آزاس مجالُت ّ
حعذد
مظاهش ؤلاكطاء الاحخماعي.
ّ
ولئن مثل اظخحذار بلذًاث حذًذة ،بأطشاف العاضمت ،ئحذي آلالُاث التي
ّ
ّ
الخمذد الحػشي وجأطحر العيان وجلشٍب الخذماث مجهم
اعخمذتها الذولت للخحىم في
بغشع الخخفُف مً ّ
ّ
الُىمُت ،فلذ أظهم سظم الحذود البلذًت
حذة بعؼ مشاولهم
في عذًذ مً الحاالث في تهمِش الفئاث الاحخماعُت الػعُفت ،الظُما بابأطشاف.
وٍمىً أن ّ
هدبحن رلً مً خالٌ اإلاثالحن اللزًً ًمثلهما ول مً "حي الخػامً"
بالػاحُت الغشبُت و "حي شاهش" باإلاجاٌ شبه الحػشي الشمالي لخىوغ الىبري.
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ّأ -حي التضامً :جيىهذ الىىاة ألاولى لحي الخػامً ،13في ظىت  ،4966مً
 432معىىا احخماعُا بىتها الذولت في مىطلت فالحُت على ملىها .وكذ ّ
كذس عذد
وعمت
811
بـلشابت
الخاسٍخ
رلً
في
ظيانها
(ّ .)Chabbi M, 2012, p. 181
حعذدث اإلاعاهً حىٌ الىىاة اإلازوىسة بيعم ظشَع
خالٌ ظبعُىاث وزماهِىاث اللشن اإلااضخي ،خاضت هدُجت لخلعُم أساضخي الذولت مً
ّ
ّ
ّ
العشٍحن" الزًً وفشوا كطع أساع ضغحرة الحجم مخماشُت مع
"اإلالعمحن
كبل
اللذسة الششاةُت إلاحذودي الذخل ،وكذ وحذث ّ
ّ
الحل
الذولت في رلً حضءا مً
للعىً الخاص بالفلشاء بعبب ئكطائهم مً ّ
ّ
العىق الش ّ
ظمُت للعىً التي ال حعطي
إلاحذودي الذخل ؤلامياهاث الكخىاء كطعت أسع أو معىً مً الهُاول العلاسٍت
ّ
اإلاىظم ،خطىضا ّ
أن
الخابعت للذولت أو مً الششواث الخاضت الىاشطت في اللطاع
َ
ّ
للخحطل على كشوع ال جلذس علحها الفئاث
هإالء الفاعلحن ًفشغىن ششوطا مجحفت
الاحخماعُت محذودة الذخل ،وحضء مً الفئاث اإلاخىظطت.
ّ
جطىس حي الخػامً خاسج الحذود البلذًت ،وجىامى عذد ظياهه بيعم ظشَع ،وكذ
اسجفع حعذاد ظياهه مً  7111وعمت في ظىت  4975ئلى  61111وعمت في ظىت 4984
العابم ،ص ،)482 .هما بلغ وعم ّ
الىمى العىىي معذالث عالُت ّ
(اإلاشحع ّ
حذا فاكذ
 %44بحن ظىىاث  4975و 4979وججاوصث  %46بحن ظىىاث  4984و( 4984الجذوٌ
سكم .)6

ّ
 13ال ًبخعذ مىكع حي الخػامً عً اإلاشهض الشةِسخي لخىوغ العاضمت ئال  6ولم عً مشهض اإلاذًىت،
وكذ بلغ عذد ظياهه في ظىت  2144كشابت  150 000وعمت.
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جذول رقم  :1جطىر عذد نكان حي التضامً بين نىتي  1995وّ 4111
4975

4979

4984

4984

2111

عذد العيان

7000

28000

60000

80000

100000

العيان ؤلاغافُىن

21000

32000

20000

20000

م.ط.ن العيان %

41.4

46.4

10.1

1.40

املصذر Chabbi, 2012 :واإلاعهذ الىطجي لإلحطاء.

بالشغم مً احدشاد العيان خاسج الحذود البلذًت ّ
و ّ
والىلظ الفادح في الخجهحزاث
ّ
وجضخم عذد العيان ،ججاهلذ ّ
الذولت هزا الىاكع الحػشي
واإلاشافم الاحخماعُت
وأبلذ على ئكطاء ظياهه ،ومً مظاهش رلً عذم جمىُجهم مً أبعط الخذماث
البلذًت بطفت مىخظمت ،مثل سفع الفػالث .لىً ئزش اهخفاغت 14ظىت  4978التي
اهطللذ أظاظا مً ألاحُاء الشعبُت الىبري ومجها حي الخػامً ،وبعذ جضاًذ اإلاطالب
بػشوسة ئدماج ألاحُاء غحر اللاهىهُت ومً أحل جلطُف الىغع الاحخماعي ،أولذ
ّ
ّ
الشعبُت ،وفي هزا ؤلاطاس
الذولت خالٌ ظىىاث  4981اهخماما بمعألت تهزًب ألاحُاء
أدخلذ في مطلع الثماهِىاث بحي الخػامً بعؼ اإلاشافم مثل اإلاذاسط الابخذاةُت
ومعهذ زاهىي ،هما أحذزذ بالحي اإلازوىس بلذًت في ظىت  .4984وعالوة عً هزا لم
جلخطش ظاهشة ئدماج ألاحُاء العىىُت غحر اللاهىهُت في اإلاحُط البلذي حي الخػامً
ّ
ًمثل ّ
ميىها
فلط ،بل شملذ أحُاء أخشي ،خطىضا وأن العىً غحر اللاهىوي
ّ
الخمذد العمشاوي لخىوغ الىبري بأطشافها (صاسعي ،2116 ،ص)43 .
سةِعُا مً ميىهاث
على غشاس حي شاهش.

 14هزهش أن في أواخش العبعُىاث بلغذ العالكاث بحن الحيىمت وؤلاجحاد العام الخىوسخي للشغل
ّ
الخىجش ّ م ،وضلذ ئلى ّ
حذ ئعالن ؤلاجحاد ًىم الخمِغ  26حاهفي  4978همىعذ
دسحت عالُت مً
والخأص
ّ
لإلغشاب العام .وكذ حعاطي الىظام بشيل عىُف مع ؤلاحخجاحاث الىلابُت والشعبُت ،فياهذ
الىدُجت وفاة  41شخطا وحشح  325واعخلاٌ  411مىاطً في مذًىتي جىوغ وظىظت (حعب حشٍذة
"الطباح" الخىوعُت لُىم العبذ  29حاهفي .)4978
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ب -حي شاكرٌ :عخبر هزا الحي مً ألاحُاء الطشفُت التي ظهشث ببرج الطىٍل
ّ
شمالي العاضمت 15بأحذ اإلاجاالث شبه الحػشٍت الشمالُت للعاضمت ،وكذ بشصث
ّ
هىاجه ألاولى وجطىسث مىز مطلع ظبعُىاث اللشن اإلااضخي لُمثل الُىم حُا هبحرا وعبُا
بلغ عذد ظياهه في ظىت  2144كشابت  6111وعمت ،لىً لم ًخم غمه لبلذًت سواد
بالشغم مً جىاحذه كشب حذودها البلذًت و ّ
ّ
بالشغم مً الذعىاث اإلاىادًت بزلً مىز
أواخش الثماهِىاثّ .
ججذدث ال ّذعىة إلدماج حي شاهش في اإلاجاٌ البلذي اإلازوىس أعاله
مىز الششوع في مشاحعت مثاٌ التهُئت العمشاهُت لبلذًت سواد 16في ظىت  ،2113وكذ
سأي ظيان الحي في ججاهل هزا اإلاطلب تهمِشا لهم وطالبىا مىز ( 2141جاسٍخ
اإلاطادكت على مثاٌ التهُئت لبلذًت سواد) باظخحذار بلذًت حذًذة وهي بلذًت "بشج
الطىٍل" ًيىن ّ
ملشها حي شاهش (الشُحاوي ،2145 ،ص.)54 .
وفػال عً هزا ،اعخبر أحذ اإلاعإولحن بالىُابت ّ
أن ئدماج حي شاهش في جشاب سواد
عىطش ئعاكت للخىمُت بالبلذًت هظشا للىلظ الىبحر للخجهحزاث ألاظاظُت واإلاشافم
الاحخماعُت ،هما اعخبر أن رلً ظِخطلب مىاسد مالُت هبحرة حعجض البلذًت عً
جىفحرها ،هزا عالوة عً وحىد مشيل بُئي ًخمثل في ّ
ّ
اإلاطباث العشىاةُت
حعذد
الخعذي على ألا اضخي الفالحُت العمىمُت مً خالٌ ّ
ّ
حعذد البىاءاث غحر
ومشيل
س
محل هضاع بحن ّ
اللاهىهُت ،وهزا اإلاىغىع ّ
العيان ووصاسة الفالحت .وججذس ؤلاشاسة ئلى أن
الخلشٍش ّ
الجهاتي للمثاٌ اإلاذًشي للتهُئت لخىوغ الىبري ،لم ٌشش بخاجا ئلى جىامي العىً
غحر اللاهىوي ببرج الطىٍل ،هما حغافل عً ؤلاشاسة ئلى حي شاهش ،وحاءث الخشٍطت
التي اكترحها ل ّ
خىحهاث التهُئت الحالُت واإلاعخلبلُت باللطاع الشمالي للعاضمت
مىلىضت حذا)DGAT,2010, p. 120( .
جمثل معألت التهُئت العمشاهُت لخىوغ الىبري مىغىعا بالغ ألاهمُت هظشا ّ
لخعذد
وظاةفها الخلشٍشٍت والدعُحرًت العلُا ودوسها اإلاحىسي في اهفخاح البالد على الخاسج
ّ
واهذماحها في مىظىمت العىإلات .ومً أبشص ّ
الخمذد
الشهاهاث اإلاطشوحت بها ،هزهش
 15حي شاهش مً ألاحُاء غحر اللاهىهُت ظهش باإلاجاٌ شبه الحػشي ببرج الطىٍل بمىطلت فالحُت
ظلىٍت محمُت.
 16في ظىت  2113بعثذ بلذًت سواد بعذ جلعُم بلذًت أسٍاهت ئلى زالر بلذًاث هي أسٍاهت سواد وظىشة.
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الحػشي غحر اإلاخحىم فُه ومشاول الىلل والبِئت والعىً ( .)MEHAT, 2010للذ
أعذث ّ
ّ
الذولت عذة أمثلت تهُئت جشابُت وعمشاهُت ،جأخز باالعخباس وامل مذًىت جىوغ
الىبري بغُت ؤلاظهام في الىشف عً مخخلف اإلاشاول وجلذًم الحلىٌ لها ،وَعخبر
"اإلاثاٌ الجهىي للتهُئت" ( )4977أولها ،جلخه أمثلت أخشي أهمها "اإلاثاٌ اإلاذًشي لتهُئت
ّ
الخلُُمُت لخجشبت التهُئت
جىوغ الىبري" ،)2141( 17وكذ ّبُيذ بعؼ الذساظاث
العمشاهُت بالعاضمت 18العذًذ مً الاخخالالث والىلاةظ في عالكت بالخلعُم البلذي
ّ
هلخطها فُما ًلي:
َ
 ج َح ّىٌ "اإلاثاٌ الجهىي للتهُئت" الزي أهجض لإلظهام في جىظُم مذًىت جىوغ
الىبري وئعادة هُيلتها ( )4977مً ئطاس جيعُلي ٌعخمذ على هظشة شمىلُت للعاضمت
جطشف مجالي .وكذ ّ
ئلى أداة ّ
جم ججاوصه ولم ٌُعخمذ في تهُئت جىوغ الىبري مىز أواظط
الثماهِىاثً .شحع رلً لىحىد عذًذ العشاكُل ؤلاداسٍت واإلاالُت والاكخطادًت مً أهمها
ّ
ّ
هُمىت الخمشخي اللطاعي العمىدي اإلاشهضي على الخمشخي الشمىلي ألافلي باليعبت ليل
هُاول الذولت ،وغُاب هُيل ئكلُمي ّ
ًيعم بحن البلذًاث 19وهُمىت اإلاىظىمخحن
اإلاشهضٍت واللطاعُت وأخحرا غُاب ئمياهاث الخىفُز (.)DGAT,1996, p 247
ّ
ّ
17
مثل ضذوسه ّأوٌ
بالفشوعُت" :اإلاثاٌ الجهىي للتهُئت"،Plan Régional d’Aménagement :
محاولت ّ
حذًت للخيعُم بحن بلذًاث جىوغ الىبري والترهحز على معألت التهُئت الترابُت بها.
"اإلاثاٌ اإلاذًشي لتهُئت جىوغ الىبري".Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Tunis :
ّ
ًمثل ؤلاطاس العام للتهُئت الترابُت بخىوغ الىبري .وٍجذس بأمثلت التهُئت العمشاهُت البلذًت ليل
بلذًاث العاضمت ّ
الخلُذ بالخىحهاث الىبري الىاسدة باإلاثاٌ اإلاذًشي اإلازوىس.
 18هزهش مجها خاضت دساظت اإلاثاٌ الخىحُهي لتهُئت جىوغ الىبري ،جلشٍش اإلاشحلت ألاولى4996 ،
( )DGAT, 1996ومإلف بلهادي حىٌ تهُئت اإلاجاٌ بالبالد الخىوعُت)Belhedi, 1992( ،4992 ،
و ()Belhedi, 2012
 19أحذزذ في ظىت  4972ئداسة ئكلُم جىوغ وهى هُيل جخطُط وجيعُم على معخىي جىوغ
أعذ اإلاثاٌ ؤلاكلُمي للتهُئت في ظىت  4977الزي ّ
الىبريّ ،
حذد آفاق جطىس العاضمت حتى ظىت
 ،1891لىً جم الخخلي عً ججشبت ئكلُم جىوغ في ظىت  4994وحىٌ ئلى مىخب دساظاث عمىمي وهى
ووالت الخعمحر بخىوغ الىبري له مشمىالث محذودة حذا خاضت في مجاٌ الخيعُم بحن البلذًاث
(.)Chabbi, 2004
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ّ
ليل بلذًت مً بلذًاث جىوغ الىبري ،اظتراجُجُتها الخاضت في مُذان التهُئت

الترابُت ،والتي ال جخيامل في ول الحاالث مع اظتراجُجُت بلُت البلذًاث .لزلً
"جخ ّ
طشف ول بلذًت بطشٍلت مىفشدة في مُذان التهُئت العمشاهُت ،ولم جأخز بعحن
ّ
ّ
الاعخباس ئال حاحُاتها الخاضت" (اإلاشحع ال ّعابم الزهش) ،وكذ اكترح الخلشٍش الجهاتي
لذساظت "اإلاثاٌ اإلاذًشي لتهُئت لخىوغ الىبري" ،بعث آلُت وظُطت بحن اإلاثاٌ اإلاذًشي
ّ
ّ
البلذًت حششح ملترحاث اإلاثاٌ اإلاذًشي على اإلاعخىي اإلاحلي حتى جىجض
وأمثلت التهُئت
ّ
وجطبم ألامثلت البلذًت في ججاوغ مع اإلاثاٌ اإلاذًشي بذون ججاوص أو حشىٍه له
( .)DGAT,2010لىً لم ُج َ
حذر هزه آلالُت ئلى الُىم ،ولم جحترم جىحهاث "اإلاثاٌ
اإلاذًشي لتهُئت لخىوغ الىبري" ،خطىضا بعذ زىسة  2144وما ضاحبها مً ُ
غعف
لعلطت ّ
الذولت ومً حعُحن لىُاباث خطىضُت للبلذًاث لِعذ لها مطذاكُت أو
ّ
ّ
مششوعُت لذي العيان مثل الخخطُط الحػشي آخش اهخماماتها.20
 حشيى التهُئت البلذًت مً بطء مشاحعت ألامثلت التهُئت العمشاهُت في آلاحاٌ
اإلاحذدة 21وال جمخلً البلذًاث وظاةل جطبُم هزه ألامثلت باعخباس ّ
ّ
ّ
الخطشف
أن "
العمشاوي هى عمل ًىمي هبحر ًجمع عذة مهام :اإلاشاكبت على اإلاُذان و ّ
البذ في سخظ
ّ
والبذ فحها في آلاحاٌ ،والالخجاء اإلاخىشس ئلى
البىاء ومخابعتها ودساظت أمثلت اإلالاظم
جحىٍل ضبغت ألاساضخي مً فالحُت أو مىاطم خػشاء أو طبُعُت ئلى حػشٍت أبشص
دلُل عً غعف هجاعت التهُئت الحػشٍت باإلاعخىي البلذي .وكذ ّأدي رلً في غالب
ألاحُان ئلى "ئلغاء مثاٌ التهُئت" ( ،)Belhedi, 1992, p. 220علما ّ
أن مً ٌعخفُذ مً
هزه الىغعُت غحر اإلاعخلشة و"الفىغىٍت" هي ألاطشاف الىافزة والتي ًمىجها الىضىٌ
للمعلىمت بِعش على حمُع اإلاعخىٍاث ومجها الدعلعل ؤلاداسي
(.)Belhedi, 1992, p. 221
 20عً محادزت مع أحذ مذساء ؤلاداسة العامت للتهُئت الترابُت اإلاهخم بملف التهُئت العمشاهُت.
ُ
 21على ظبُل اإلاثاٌ ش ِشع في مشاحعت مثاٌ التهُئت العمشاهُت لبلذًت أسٍاهت مىز  2113بعذ جلعُمها
ئلى زالر بلذًاث (أسٍاهت وظىشة وسواد) ولم جخم اإلاطادكت علُه ئلى ًىمىا هزا بأظباب مشجبطت
بمطالح غُلت بأشخاص هافزًً والخخالفاث في الخىحهاث بحن بعؼ هُاول الذولت (جحلُم
شخصخي ببلذًت أسٍاهت والىوالت العمشاهُت لخىوغ الىبري  )-2144-علما أهه جمذ اإلاطادكت على مثالي
ظىشة وسواد في ظىت .2141
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 مً هاحُت أخشي ،وئن أعطذ مجلت التهُئت العمشاهُت ( )4994البلذًاث
ئمياهُت ئعذاد أمثلت التهُئت العمشاهُتّ ،
فان ّ
الذولت لم جمىجها مً الىظاةل اليافُت،
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمُت اإلاطلىبت في مجاٌ الخخطُط
والخلىُت إلهجاصها وفم اإلاعاًحر
والبششٍت
اإلاالُت
الحػشي ،فػال عً طىٌ فترة ئهجاصهاً .مىً اللىٌ أ ّن اإلاىظىمت الدششَعُت
اإلاعمىٌ بها مىز علىد اإلاىشظت لهُمىت اإلاعخىي اإلاشهضي على اإلاعخىي اإلاحلي ،والتي
حعخمذ على "جفخِذ" البلذًاث حعب ئسادة العلطت العُاظُت ومشاعاة إلاطالح
ّ
الخطشف في اإلاجاٌ
أطشاف خاضت باإلاعخىي اللاعذي ،لم جخمىً مً حعً
العمشاوي .هزا في الىكذ الزي جىذم فُه البالد جذسٍجُا في العىإلات وجفخح أظىاكها
للخاسج ،وهزا ما ًفشع في اإلاعخلبل اعخماد ظُاظت ججمُع البلذًاث الطغحرة وحغُحر
اللىاهحن التي حعمح بالخعاون فُما بُجها ّ
وجشسخ الحىهمت اإلاحلُت الششُذة في ئطاس ما
ّ
ّ
اإلاحلُت.
حاء به دظخىس ظىت  2144مً دعم لالمشهضٍت والجماعاث

الخاجمت ّ
ّ
جمثل البلذًت أحذ أهم اإلاعخىٍاث الترابُت اللاعذًت بالبالد الخىوعُت ،22وكذ
ّ
جطىسث الظاهشة البلذًت مىز ظىت  ،4858جاسٍخ اظخحذار أوٌ بلذًت (بلذًت جىوغ
اإلاذًىت) لُبلغ عذدها ئبان الاظخلالٌ  75بلذًت وٍشجفع ئلى  264حالُا.23
ًشجبط اظخحذار البلذًاث في البالد الخىوعُت بلشاس ظُاسخي ئداسي ،بملخطخى أمش
ّ
وبالشغم ما لهزه الظاهشة مً فىاةذ باليعبت للعيان
ًطذس عً وصٍش الذاخلُت،
خطىضا جىفحر بعؼ الخذماث اإلاىلىضت واظخفادتهم مً بعؼ الخجهحزاث
ّ
محلي ،)،ئال ّ
أن العلطت
الاحخماعُت الجماعُت الجذًذة (معهذ زاهىي ،معدشفى
اإلاحلُت البلذًت حشيى العذًذ مً الىلاةظ التي حعُم هجاعت عملها لخذمت
اإلاىاطىحن ،هزهش مجها بالخطىص ما هى كاهىوي حششَعي وما هى هدُجت لػعف اإلاىاسد
ّ
الخطشف العمشاوي الششُذ بعذ زىسة
اإلاالُت والبششٍت .وكذ اظخفحل عجض البلذًاث في
 44حاهفي  2144بعبب الىهً الزي أضاب مخخلف أحهضة الذولت وحاالث الاهفالث
 22أشاس ئلحها ول مً دظخىسي ظىتي
 23باظخثىاء  48بلذًت الجذًذة التي ضادق مجلغ الىصساء على بعثها في ماسط .2145
 4959و.2144
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الاحخماعي اإلاخىشس ّ
وحل اإلاجالغ البلذًت التي عىغذ بيُاباث خطىضُت فاكذة ليل
ششعُت ولِعذ لها مطذاكُت لذي اإلاىاطىحن.
جخجلى هلاةظ عمل العلطت اإلاحلُت البلذًت باإلاذن الىبري ،وخاضت بمذًىت
جىوغ الىبري اإلاترهبت مً  33بلذًت ئغافت للبلذًت اإلاشهضٍت "جىوغ-اإلاذًىت" ،وجشجبط
هزه الىلاةظ بالخطىص بعذم وحىد هُيل ٌششف على الخيعُم بحن مخخلف
البلذًاث وغُاب سؤي ّ
ّ
للخطشف العمشاوي في اإلاجاٌ الحػشي .وفػال عً
مىحذة بُجها
هزا ،جخػاسب اظتراججُاث بلذًاث جىوغ الىبري ،في عذًذ اإلاُادًً هزهش مجها
مخططاث التهُئت الحػشٍت واإلاعاةل التي لها عالكت بالبِئت واإلاحافظت على اإلاىاسد
والخحىم في ّ
الىمى الحػشي وحماًت ألاساضخي الفالحُت الخطبت وؤلادماج الاحخماعي
لعيان ألاحُاء الفلحرة ،وهزا ما أظهم في ظهىس مشاول مخخلفت حعاوي مجها ّ
حل
بلذًاث جىوغ الىبري وال جخذم همىها همجمىعت حػشٍت مخياملت وفم مىظىمت
عالكاث مخىاظلت.
ّ
ئن الىلاةظ العذًذة التي حعاوي مجها بلذًاث جىوغ الىبريّ ،
مشدها بالخطىص
ُ
هُمىت ّ
العلطت اإلاشهضٍت على ظحر العلطت ا ّ
إلاحلُت البلذًت ،وغلبت اإلالاسباث اللطاعُت
مً كبل مخخلف هُاول ّ
الذولت إلاخخلف اإلاعخىٍاث الاكخطادًت والاحخماعُت
والثلافُت والبُئُت وغحرها ،وهزا ما أظهم في ال ّ
حذ مً هجاعت العمل البلذي وصاده
حعلُذا ،وظبب في بعؼ الحاالث في شلله.
ّ
للذ فخح دظخىس ظىت  2144آفاكا حذًذة لذعم الالمشهضٍت وئظىاد العمل البلذي
مً أحل ّ
ّ
اإلاشهضٍت ،وئسظاء دًملشاطُت في حعُحر الشأن
الخمخع باظخلاللُت عً العلطت
البلذي ،ومً ججلُاث رلً الخأهُذ على مبادب الحىهمت والعمل الدشاسوي الزي
ًجمع بحن ُممثلي الجماعاث اإلاحل ُّت واإلاجخمع اإلاذوي والعيان ،وكذ اسجفع عذد
ّ
ّ
البلذًاث مىز ماي  2146ئلى ّ 351
بلذًت (غطذ وامل التراب الىطجي) وضذسث مجلت
ّ
ّ
البلذًت الجذًذة ئال بعذ
اإلاحلُت الجذًذة ،وال ًمىً حالُا جلُُم الخجشبت
الجماعاث
فترة مً جطبُلها.
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املراجع باللّغت العربيت ّ
إلادارة العامت للتهيئت الترابيت ( .)4996أطلغ جىوغ الىبري 81 ،ص.
بلهادي ،عمش ( .)4994املذن الصغيرة واملتىنطت بالبالد التىوسيت ،مذاخلت بىذوة"
الالمركسيت والتىميت املحليت" صفروّ .اإلاغشب ،ص.467-442 .
املذيىت املغاربيت املتىنطت رهان ّ

اإلاُعادي-العلىي ،فػُلت ( .)2116السياناث السكىيت والتهيىيت :مثال أحياء السكً
العفىي بالتضامً -دوار هيشر -املىيهلت :مشهض اليشش الجامعي ،ص.255 .
ّ
صاسعي ،فىصي ( .)4995التىنع الحضري بأرياهت الشماليت :املظاهر والعىامل .اإلاجلت
التىوسيت للجغرافيا.64-23 ،49 ،

صاسعي ،فىصي ( .)2116التىنع الحضري بإحذي ضىاحي جىوس العاصمت :مثال أرياهت
الشماليت .جىوغ :ولُت العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت.
صاسعي ،فىصي ، )2146( .جأثير الحىضرة في املذن الصغيرة :مثال قلعت لاهذلس بإقليم
جىوس .املجلت التىوسيت للعلىم الاجتماعيت.71-39 ،123 ،

ّ
الشُحاوي ،ئهطاف ) .)2145التىنّع الحضري بأحذ املجاالث شبه الحضريت لتىوس
الكبري مثال برج الطىيل( .ئششاف فىصي صاسعي) ،مزهشة ماحعخحر في الجغشافُا ،جىوغ :ولُت
العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت..
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