
 
25/01/2018دار المعلمین العلیا، جامعة تونس    
28/11/2018كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات، جامعة منوبة   
  10/04/2018 المعھد األعلى للعلوم اإلنسانیة بجندوبة، جامعة جندوبة 

محاضــــــــــرة
_______________________________________

التباینات اإلقلیمیة بتونس
____________

عمر بالھــــــــادي   
جامعة تونس -أستاذ متمیز، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة  
بیت الحكمة -عضو بالمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  

 السیاق حسب االختالفات بعض مع 2018 خالل جامعیة مؤسسات بعدة ألقیت المحاضرات من سلسلة     
 وردت يالت  المعطیات أھم على ھنا نقتصر جعلنا للموقع بھ المسموح المجال ضیق ولكن الحضور وطبیعة

: المحاضرات ھذه في



المقدمة

 - تماعياالج( التوازن یشكل حیث المستدامة للتنمیة عائقا تمثل : التباینات *
 اللاخت یخلفھ ما إلى باإلضافة األساسیة مقوماتھا أحد )المجالي - اإلقتصادي

.الوطنیة الترابیة الوحدة أسس وتقویض بالحیف الشعور من التوازن

 الذي قتالو في المجالي االختالل من الحد إلى التنمیة تسعى : التنمیة مفارقة *
.بالضرورة متفاوتا مجاال فیھ تنتج

ماھي درجة تحمل وقبول ھذه التباینات ؟  * 
تمل، بین التوازن النظري الطوباوي المنشود، واالختالل الفعلي غیر المح -  

.وغیر المعقول
توى حتمیة الوصول إلى توافق یمكن من الحد من التباینات وجعلھا في مس -   

.  مقبول من الطرفین



توضیحات تمھیدیة 

 نوعیة صبغة لھ شاملو متواصل ھام، تفاوت : )Disparités( التباینات
 من لاألق على ،مقبول وغیر عادل غیر ویعتبر الفجوة صبغة یتخذ ھیكلیةو

.منھ یعانون الذین طرف
  .منھ الحد بحتمیة اآلخر الطرف یقبل عندما ممكنا یصبح الحل

 تحت المستوى تحتل ومتمایزة متفردة ترابیة وحدة ھو : )Région(ٌ اإلقلیم
  ذلك في المعتمد والبعد )اإلقلیمأو القطر( الحجم عن النظر بغض الوطني

.التقسیم ومقیاس )...سیاسي اقتصادي، تاریخي، طبیعي،(

والمحلي أوالجھوي اإلقلیمي بین كبیر خلط
والیة من اكثر أو والیة  یضم   : اإلقلیمي -  
الجھة دستوریا تسمى أصبحت التي الوالیة اعتماد : الجھوي -  
المعتمدیة اعتماد : المحلي -  



التخطیــــــــط                            

I- االجتماعیةالتباینات إلى التاریخیة-الطبیعیة التباینات من-
االقتصادیة

 II- واألشكال الواقع : المجالیة التباینات

 III- المستقبلیة التباینات إنتاج إعادة

 IV- والرھانات التحدیات



I
  ....التاریخیة-من التباینات الجغرافیة

یةاإلجتماع-التباینات االقتصادیةإلى....     
_______

المجال بین الموروث والمنتج 



  التاریخي-التباین الجغرافي -1.1

يالتضاریس-التباین الجیولوجي
  جنوب -شمال         

الحیمناخیةالفروقات   
غرب  -شرق   

_____________________  
لشغل تقریر االتحاد العام التونسي ل -

1956
1971-1962التوقعات العشریة  -

التل•
السباسب•
الجنوب القاحل•

القاري -البحري •

_________________________
Jean كتاب تخطیط• Despois 1961 :

« La Tunisie et ses régions »



والحیمناخالتضاریس 



األقالیم والموارد الطبیعیة 
SDATN 1997                                                          Source : A Belhedi 1992 



التباینات الجدیدة لتونس االستقالل -2.1
المحور الساحلي : السوحلة المتزایدة 

المتزایدة، العولمة التخارجیةاللیبرالیة، •

التركیز والتدعیم   :  المحور الساحلي•

) :  الجنوب -الشمال (تعزیز األجنحة الساحلیة •
جرجیس -بنزرت  -طبرقة  -قابس 

  –ة المھدی –الحمامات : تعبئة الفراغات  البینیة •
..)النفیضة

المتزایدة للعاصمة  الحوضرة: العولمة * 

ضیة الصناعات التعوی -تعویض المستعمر 
عالم ال-االقتصاد -الصناعات التصدیریة  -
السبعینات: البدایة * 

نموذج الثمانینات والتسعینات•
غ -تنظیم حزامي مرتكز على الساحل مع تدرج ش •

___________________________

 La Tunisie: 1981ستھم  -تخطیط كتاب القصاب •
et ses régions

نأو نون    Uشكل 
ش ش-ج ش/ج غ –بدایة من ش غ      

   
Signoles P 1984اعمال      

Belhedi A 1989, 1992, 2016, 2018



التنظیم المجالي للستینات والثمانینات
)ر(المصدر ر األمین  -  Jean Despois 1961  دیبواالتقسیم المجالي  جون                    1990-1980التنظیم المجالي   

 



  2014تباینات الكثافة السكانیة  
الكثافة السكانیة الریفیة             -الكثافة السكانیة الحضریة            



بین التخطیط والتھیئة...  اإلقلیم 
أقالیم اإلدارة والتخطیط * 

الوحدات الجھویة للتنمیة: الستینات -
ج غ –ج ش  –و غ  –و ش  –ش غ  – شش  –تونس : جھات التخطیط: السبعینات -

الشمال الشرقي ھل یمثل اقلیم دون تونس؟    

الدواوین: الفالحیة -أولیة التھیئة المائیة* 
)الستینات(دیوان تونس الوسطى  –) الخمسینات(دیوان مجردة -
)  السبعینات(دواوین الري واالحیاء -
)التسعینات(الغرب والجنوب : دواوین التنمیة اإلقلیمیة -

النوایا الحسنة ولكن ؟: التھیئة *   
)DAT, Villes & Développement( 1973مقترحات الدراسة  -
إعادة انتاج التقسیم:  1985مخططات التنمیة : المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة  -

التوازن اإلقلیمي حلم تبخر مع أزمة الثمانینات : 1985المثال الوطني للتھیئة الترابیة 
)DGAT 1985, 1999-2007( التخلي عن اإلقلمك والتوازن:  2007-1997المثال الوطني -

   یةالمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة والدواوین التنمو: الفصل بین الساحل  الشرقي والباقي   1994:  التنمیة*   
 



من المقترح البسیط إلى تغییب اإلقلیم: التھیئة 
1973المقترح          1985 االقلمة                  1998-1996تغییب اإلقلیم      



المطالبة بالتنمیة الجھویة

"  شغل، حریة ، كرامة وطنیة": الشعار الرئیسي للثورة * 
)في الجھة( الكرامة في الوطن = تنمیة جھویة = الشغل       

  األقلمةالتنمیة الجھویة تعني * 
استقاللیة نسبیة= اإلقلیم كسلطة وسلطة مضادة  -  
اإلقلیم كرقعة ترابیة ضروریة للمشاریع الكبرى  -  

تعني بالتنمیة الجھویة لمدة قصیرة خلق وزارة * 
ھویة  وزارة التنمیة الج -وزارة التنمیة الجھویة  -وزارة التنمیة الجھویة والمحلیة     

والتخطیط
أم طفرة ثوریة ؟ شعبویة    

  
 2011من المیزانیة التكمیلیة لسنة  80%: لبرامج التنمیة الجھویة التمییز اإلیجابي * 

ولكن المبلغ كان ھزیال جدا ال تغیر الوضع
  



لإرساء اإلقلیم السیاسي بعد الثورة ویبقى التفعی -3.1
  2014جانفي  27دستور * 
)VIIالباب (إرساء السلطة المحلیة  

استقاللیة مالیة وإداریة، التدبیر الحر، : شخصیة قانونیة : االقلیم 
مجلس منتخب 
خاصة،  صلوحیات  
موارد خاصة 
  
 بین ازنوالتو المستدامة، والتنمیة اإلجتماعیة، العدالة تحقیق إلى الدولة تسعى : )12 الفصل(  اإلیجابي التمییز *

....اإلیجابي التمییز مبدإ على اعتمادا التنمیة مؤشرات إلى استنادا الجھات،

 السواحل ادماج أقالیم، 5 : )2014 آخر اإلستراتیجیة، للدراسات التونسي معھد( اإلقلیمي التقسیم مشروع *
االقلیمیة الترابات تسمیة والدواخل،

)2016 أواخر منذ النواب مجلس رفوف في بقى ( :2018 أفریل  المحلیة الجماعات قانون *
- 

    45-44عدد  - 2016المقال بالمجلة التونسیة للجغرافیا                                           



  
عمودیة، قطاعیة، تقنیة، غیر مجالیة: مقاربة التنمیة                   

القطاعیة، أولویة النمو الوطني، المردودیة-المقاربة التقنیة: البعد االقتصادي  -1
أولویة النمو الوطني-
تركز االستثمارات في مناطق محددة-

التعدیل والتحكم في األزمات: البعد االجتماعي  -2
التعویض والتعدیل-
عملیة النثر-
1973الطابع االجتماعي للبرامج منذ -
 

التـأطیر الترابي والسكان: البعد السیاسي  -3
)تقویض األساس القبلي( أولویة الوحدة الوطنیة -
مركزیة سیاسیة  --

غیاب االستراتیجیة: البعد المجالي  -4
محابة القبائلیة والجھویة: األولویة إلرساء الدولة القطریة

مثابة تقسیم مجالي وحلقة للسلطة المركزیة: الجھة 
  والمعتمدیاتإعادة التقسیم المستمر للوالیات 

غیاب اإلقلیم كمجال تجذر ترابي
عملیة نشر مجالي  لالعتمادات لمختل البرامج 

محدود جدا: التمویل  -5
:  البلدیات  - 6%:  الوالیات (، ) 11%: المغرب (بالمائة من الناتج المحلي  1%بالمائة من المیزانیة ،  3: %المالیة المحلیة  -

%4(
من االستثمار العمومي 11-10% –من االستثمار  6-5%: البرامج الجھویة للتنمیة  -
  

  وتعزیز التباینات األقلمةتقویض                                   
  



مفارقة التنمیة اإلقلیمیة 
  ناتتبای ولكن السبعینات منذ المناطق لجل العام المستوى تطور * 

متزایدة اقلیمیة
...ھامة طبیعیة ثروات *
)...االسمنت السیاحة، الفوسفاط، الطاقة، السدود، ( متخارجة الكبرى المشاریع•
 اللحوم، ور،التم الحبوب،( الفالحیة للثروات مثمنة غیر األسعار سیاسة : االقتصادیة السیاسة•

  )...الحلیب
 ،الفوسفاط الملح، الشمسیة، الطاقة الماء، األراضي، : انتاجھا مناطق خارج تثمن ثروات•

  ...الحدید
 القیمة لتحوی : التراكمي والتباعد المجالي للتراكم المفرغة الحلقة : المجالیة المراكمة حلقة•

 الید - المال رأس : )عمودیا( الحضري التسلسل وعبر )افقیا( الغنیة المناطق إلى المضافة
.)التوزیع شبكات عبر( المواد - العاملة

Zidi :المصدر( 14,3% : االستثمار - 20,4% :االدخار : الغربیة المناطق :الثروات تحویل    2013(     

واالجتماعي اإلنتاجي الجھاز وشلل فقر ولكن....                                      
  



II
الواقع واألشكال: التباینات المجالیة 

التباینات االقلیمیة -1    

منعرج التسعینات -2   

السوحلة المتزایدة -3    

التنقیة الوظیفیة وحوضرة للعاصمة -4

تراجع  وانكماش المجال الدینامكي  -5

إختالل النظم الحضریة -6    
    



التباینات اإلقلیمیة بین االستمراریة والتفاقم -1.2 
الشكل الحلزوني    : تفاوت التنمیة  -1.1.2 

Source : ITCEQ    2012                                                                                                      A Belhedi 2018

LittoralIntérieur

0,78      

0,5

0

0,5

1



مؤشر التنمیة الجھویة

التطور العام منذ السبعینات* 
استقرار الخطوط العامة للخارطة    -1
استقطاب مجالي متزاید  -2

2015-2010التطور الحدیث * 
: قللفوار االتجاه نفس في طفیف ارتفاع
 مالسل اسفل في وتراجع القمة في تحسن

  :والیات 4 باستثناء
  وبنزرت زغوان القصرین، تحسن-
  .القیروان استقرار -



 2011 - 1975استمراریة خارطة مستویات التنمیة  -2.1.2   



)م د( 2015-2011اإلستثمار العمومي والخاص 
المحتوى الجھوي: ، المجلد الثاني 2020-2016مخطط التنمیة :  2016وزارة التنمیة : المصدر    

                                                                                      69,4% : أھمیة اإلستثمار الخاص  * 
س82,5%: الخاص  - %68,5: العام  - 52,6%: العمومي :  تركز اإلستثمار في السواحل * 
)2723,3: المناطق الداخلیة ( د  3371,6: السواحل :   الفرد /اإلستثمار* 
  50%< : الداخل  - 70 %: + السواحل : إستثمار الخاص * 

)م د( 2016-2011توزیع اإلستثمار حسب القطاع واالقلیم                                

/إ خ
ع إ

نسبة إ 
%الخاص

% االستثمار  % خاص إ % إ عمومي أإلقلیم

2.53 71.71 26.00 9006.7 26.5 6458.7 24.03 2548 تونس    

2.98 74.90 17.33 6003.0 18.31 4496.0 14.21 1507 الشمال ش

0.86 46.26 8.10 2806.2 5.4 1298.2 14.22 1508 غ الشمال 

4.61 82.17 25.18 8720.3 29.82 7165.3 14.35 1555 ش الوسط

1.33 57.08 9.24 3201.6 7.66 1827.6 12.96 1374 غ  الوسط

2.05 67.24 8.09 2803.0 7.84 1885.0  8.65 918 ش لجنوب

0.75 42.82 6.03 2090.1 3.72 895.1 11.26 1195 غ  الجنوب

2.26 69.37 100  34630.4 69.37 24024.4 30.62 10605 الممجموع 



)س ج( 2010-1975اإلنفاق الفردي السنوي بكل إقلیم  -1.2.2منعرج التسعینات     -2.2

1975 1985 1990 1995  2000 2005 2010
-------------------------------------------------------------------------------------
ش غ 98 284 501 677 1103 1416 1613
وغ 103 324 509 586 909 1138 1491
ج غ 101 416 521 711 1017 1466 1853
--------------------------------------------------------------------------------------
ج ش 101 359 600 739 1097 1826 2198

شش  132 450 760 958 1190 1613 2113
--------------------------------------------------------------------------------------
وش 166 544 809 1275 1594 2048 2693
تونس 260 725 1007 1282 1761 2390 3228
____________________________________________________
القطر 147 471 716 966 1329 1820 2360

____________________________________________________
تحت المعدل:  132 –فوق المعدل :  166  

اق الوسط الغربي یصبح اقل انف: منعرج التسعینات -2غرب   -التباین القدیم شرق -1  



)د( 2015اإلنفاق الفردي السنوي 



الرصید الھجري اإلقلیمي منذ السبعینات  - 2.2.2   

1969-75      1979-84  1989-94               1999-2004  TM 1999-04           2009-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تونس 40.1  45.5 47.8 58.5   3.31 46.9 مجاالت 
وش     6.1  8.9 18.6 49.6 2.41 جاذبة      28.9

--------------------------------------------------------------------------------------------
شش   -13.8     -6.6 -0.3 4.5 0.35 مجاالت     4.7

ج ش     1.8  1.2 -2.7 -4.5 -0.51 مخضرمة    0.2
--------------------------------------------------------------------------------------------

ش غ -31.8   -36.6 -35.9 -45.3 -3.71 مجاالت     34.8-
و غ   -3.5   -12.5 -23.9 -52.5 -3.95 طاردة      39.5-
ج غ   -2.5  -2.3 -3.6 -10.3  -1.89 -5.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حصیلة سالبة:  31,5-حصیلة موجبة     : 40,1    

  مخضرمة بینیة حالة : الشرقیین والجنوب الشمال -3 الجذب : الشرقي والوسط العاصمة -2 الطارد الغرب -1 
 الشرق مالالش جاذبیة، اكثر الشرقي الوسط مھجرة، منطقة اول یصبح الغرب الوسط : التسعینات منعرج -4

.جاذبا یصبح
  (MDE/INS, Belhedi 1994-1996)  : المصدر   
  



  2014-2009والنسبة الھجریة  2014نسبة البطالة 
  2014-2009الھجرة المعھد الوطني لإلحصاء      : لمصدر           2014البطالة                         



2016 -1975نسبة البطالة   -3.2.2

_______________________________________ 
1975     1984 2011 2016

_______________________________________
و ش 9  10.8 11.9 9.9 الشمال والوسط الشرقیین

شش  10.2 11.7 14.5 نسبة بطالة منخفضة                           8.9
تونس 9.8  12.2 17.2 16.8

____________________________________
ش غ 21.3 19.1 22.3 28.4 الشمال والوسط الغربیین   
و غ 15.5 13.5 26.9 نسبة بطالة مرتفعة                             30.8

____________________________________
ج ش 10.9a 11.5 27.2 18.6 الجنوب            
ج غ 10.9a 15.7 29.5 17.6 البطالة تفاقمت                   
_______________________________________
القطر 12.9 13.1 18.9 -
_______________________________________

التطورات الحدیثة
تدھور في  -4جاذبیة حدیثة للشمال الشرقي   -3تجانس اكبر داخل األقالیم الكبرى   -2ارتفاع عام للبطالة   -1

الجنوب الغربي أوال وأخیرا الشرقي

اكثر من المعدل الوطني:  18,9 
  A Belhedi 2012, * https://alternatives-economiques.fr/tunisie-inegalites-regionales-explosives/00082568المعھد الوطني لإلحصاء  : المصدر  



)2السداسي ( 2017نسبة البطالة 



2017-2010نسبة البطالة 
)2س( 2017                                                   2010



  2015-1975نسبة الفقر   - 4.2.2 

1975     1984   2004       2010 م.ف 2015
________________________________________________
وش 13 5.1 2.4 8 1.6 11,5

شش    8.8b 7.8 4 10.3 1.8 11,6 فقر محدود
تونس 8.8b 3.6 2.8 9.1 1.1 5,3

_____________________________________________
ش غ 17.9 10.6 2.3 25.7 8.8 ، قدیم وفي ارتفاعفقرمرتفع        28,4
و غ 19.7 10.9 7.1 32.3 14.3 30,8   
________________________________________________
ج ش 11a 11 6.7 17.9 4.9 18,6 ، حدیثفقرمتوسط
ج غ 11a 7.7 8.7 21.5 6.4 17,6   
________________________________________________                           
القطر 12.9 - 4.2 15.5 4.6 15.2
_________________________________________________

انخفاض الفقر بالعاصمة -3تجانس اكبر لألقالیم الكبرى  -2تراجع طفیف للفقر  -1:  2010المستجدات منذ   

2010تم تحیین األرقام منذ . المتقعالفقر :  م.فنسبة اكبر من المعدل الوطني،  :   15.5 
  INS, Belhedi A 2012, * https://alternatives-economiques.fr/tunisie-inegalites-regionales-explosives/00082568:  المصدر 



  2012نسبة الفقر حسب وزارة الشؤون االجتماعیة  
نسبة السكان الذین یتمتعون بإعانة، دفتر عالج مجاني أو منخفض المساھمة



1990-1960توسع المجال الدینامیكي : السوحلة المتزایدة  -3.2 
 

زن الحاليالو *
االنترناتمن نوادي  %88,6 * 
-off( المقیمة غیر المؤسسات 92,8%•

shore( 2011 سنة
من القیمة المضافة 76,6* % 

_____________________

المنطقة البینیة  
من المشاریع واالستثمار والشغل  % 6,5-8-
من الصناعة التصدیریة   % 7 – 4,5-

Hayder A 2006, Belhedi A 2015, 2017: المصدر 

التعزیز *
  2014من السكان سنة   70,74%-

)1956سنة  64,7 -2004سنة  67,7(

     2014من سكان البلدیات سنة  81%-
   1994سنة 78,4%

_______________________

المنطقة الغربیة
من المشاریع، االستثمار والشغل %3أقل من -
من الصناعة التصدیریة  0,7% -
من السكان 18% -



تعزیر وتنقیة العاصمة -4.2

التنقیة الوظیفیة   
:  تراجع حجم العاصمة 

2014سنة ) %38,4(الطلبة  
) %35,5(الشغل 

)%32( الستثمارا

 
______________________________________

التعزیز المتزاید
من السكان   24,1%
1956سنة   %2004،16سنة   23%

)1994سنة   %29(من السكان الحضر    32.6%

)1975سنة  %52,5( من حجم اإلنفاق % 64,9

وزن العاصمة الیزال ھاما

من الشغل االداري  40%•

مخابر ووحدات البحث  52%  •

%44.6:  االنترناتنوادي وتجھیزات  •
47,5% 

 المؤسسات غیر المقیمة المنشأة سنة •
200956%   

من القیمة المضافة% 35,9  •
 



انكماش المجال الساحلي الدینامیي -5.2

:منطقتان ذات رصید ھجري موجب منذ االستقالل * 
من الناتج المحلي 75,6 % -من السكان  59 %: العاصمة والوسط الشرقي 

دا حدیثا وبصفة متواضعة ج: الوطن القبلي ). 9,4 % -  % 9(الخام، صفاقس 

سیاحة -د صناعة تص: "المھدیة-قلیبیة-بنزرت"المثلث في جل المشاریع الكبرى * 
سنة   11والیات تتمیز بمعامل جاذبیة یفوق المعدل عوض  8:  تراجع الجاذبیة *

)2016سنة  2في حین نجد  4,6الوجود ألي والیة تتجاوز . ( 2015
  IACE 2017, Rapport sur la compétitivité de la Tunisie: المصدر 

: مجال تجاوز االزمات االقتصادیة واالجتماعیة : الساحل * 
المنظومة؟)  Récupération(استرجاع أو ) Résilience(مقاومة ومرونة 

المقاومة والتكیف والتجاوز یتم دائما من المركز حتى في حالة األزمات  



 2010الشغل والمؤسسات ذات للمساھمة األجنبیة  
  



م  -ق-مثلث ب: انكماش المجال الدینامیكي التونسي  
H Dlala:  المصدر   



2016 االستثمار األجنبي المباشر: تراجع حدیث للمجال الجاذب التونسي
معاجلة شخصیة IACE 2017: المصدر .  من الشغل 85 %من االستثمار و 89,6 %: الشمال الشرقي

%المشاریع   االستثمار %    الشغل  % عدد المشاریع االستثمار م د مواطن الشغل

تونس 39 67.5 61.9 165 737.4 12386

ش ش 27.4 22.1 23.1 116 242 4631

غ ش 3.8 1.4 4.9 16 15.5 990

ش و 23.9 4.8 6.65 101 52.5 1332

ش و 1.9 0.4 1.1 8 4.1 229

ش ج 3.1 0.35 2.1 13 4.03 416

غ ج 0.9 0.05 0.2 4 0.6 35

البالد 100%    100% 100%    423 1092.4 20019



اختالل النظم الحضریة -6.2 
 الدعم أو المساندة مجال لفائدة والتنقیة التراجع رغم ووظیفة حجما العاصمة أھمیة -1

ُ)Epaulement - Consolidation(

تأطیریا ودورا ووطیفة وحجما عددا : الوسطى المدن غیاب -2

 لخدماتا تقسیم تذبذب منقوصة حواضر التزال وسوسة صفاقس : اإلقلیمیة المدن غیاب -3
  اإلقلیم تغییب - اإلقلیمیة

  2018 نذم البلدي النظام تعمیم – والسیاسي الترابي التأطیر : الصغیرة للمدن مفرط عدد -4
)جدیدة بلدیة 86 احداث (

 شطةاألن نوعیة - اإلقتصادي األساس : والداخل الساحل بین الھیكلي الحضري اإلختالل-5
االستقطاب ،)المنجمي الحوض : الخاص القطاع - الدولة(

 شمال،ال( اإلقلیمیة العاصمة : مستوى غیاب : الحضریة والنظم الحضریة البنبة أختالل -6
  لصغیرةا المدن - )بوزید سیدي القیروان، صفاقس، ( المتوسطة المدن - )...الغربي الوسط

 المستویات، بعض على القفز ،) القصرین،(



خلف ھذه الدینامیة المتمایزة ؟
  االستثمار * 

)76,7: الخاص   - 61,5: العمومي (  73,1 %السواحل :  2010-1992االستثمار  -
DGAT 2016, Carte Nle: المصدر     des Infrastructures et des Grands Equipements collectifs  

.....   یةاإلنفاق، البطالة، الفقر، الھجرة، الجاذب: كل المؤشرات مرتبطة باالستثمار : االستثمار في مركز الدینامیة -
)عمومي: خاص، ع: أجنبي، خ: أ (أ  –خ  -ع : المناطق الفقیرة / ع  -خ  -أ : المناطق المتقدمة : نمط استثماري معكوس  -
  ) 2015سنة  11( 2016سنة ) 2,1(والیات فوق المعدل  8:  الجاذبیة-

  IACE 2017, Rapport sur la compétitivité de la Tunisie: المصدر  
  

...)الدخل الھجري، البطالة( اإلنفاق الفردي،: مستوى العیش * 
IDR = f(I, DPA)،  من نسبة التفسیر  % 80، )  االستثمار، االنفاق(تا = مؤشر التنمیة            

المركزیة والتركز:  السلطة*   
یاسيالمسؤولون وأصحاب القرار الس): التقني: السیاسي، اإلداري، المالي(المركزیة في القرار : السلطة السیاسیة  -
...ات الدولةالمؤسسات متعددة التمثیلیات، البنوك، أرباب المؤسسات، المستثمرون، مسیرو مؤسس: السلطة االقتصادیة  -
:  الصناعة ( %2,4: الشمال الشرقي  -30 %: الوسط الشرقي  -  %52,6: العاصمة : تركز عروض الشغل الشاغرة  

   )13,1 %: الصیانة : التجارة - %13,14الخدمات االجتماعیة  - 40,1%
IACE 9017, Rapport annuel sur l’emploi: المصدر  



III
تونس الغد:  إعادة إنتاج التباینات المستقبلیة

 
 : الحالي المجال في مرسومة الستقبلي للمجال الكبرى الخطوط

  الھیكلي اإلختالل : الدیغرافیة البنیة -1.3

المجالیة الرسملة : )والجامعي المدرسي( التكویني النظام -2.3

الترابیة القیادة : )NTIC( واالتصال لإلعالم الحدیثة والتقنیات الشبكات -3.3

  التراتب : الحضریة النظم اختالل -4.3



التباینات الھیكلیة  -1.3 
مسارات اقلیمیة 3:  2014-2004نسبة النمو الدیمغرافي  

  

ثالث مجاالت متمایزة 

نسبة اكبر من المعدل : مجاالت نمو  -1  

نسبة دون المعدل : مجاالت تراجع  -2  

مجاالت منفرة ك نسبة سلبیة   -3  



مستقبل متباین حسب المناطق:  2014-1994الشباب  

:ثالث مجاالت متمایزة 

عدد مرتفع : مجال جاذب للشباب  -1  
)لمھدیةالسواحل باستثناء بنزرت وا(للشباب 

ھم عدد منخفض ولكن: مجال شد للشباب  -2  
)تطاوین+ الجنوب الغربي (باقون 

عدد اقل ولكنھم : مجال منفر للشباب  -3  
+  الشمال والوسط الغربیین (یغادرون 

)زغوان وبنزرت



النظام التكویني -  3.2
أماكن انتاج إطارات الغد : الباكالوریا والجامعة  



الجامعة                                       

الطلبة حسب مكان الدراسة %* 
_______________________________________________________

العمومي % الخاص         %
_______________________________________________________

تونس  :   38,4%  76,91
شش  :  7,32%                                                                    0,36

و ش  : 32,77% السواحل  86,03%                       20,04 98,29
ج ش          7,54%                                                                   0,98

------------------------------------------------------------------------------------------
ش غ  :   5,4%

و غ  الدواخل          4,85%    :     13,97% 1,71
ج غ :    3,71%
_______________________________________________________

).القیروان(ھناك مدرسة بالمناطق الداخلیة  36على مجموع : مدارس الدكتوراه * 
             MES 2013 : المصدر  



المؤسسات الجامعیة، المخابر والوحدات  :  مواطن البحث العلمي  



2016-2015تركز عروض التكوین المھني  

 %75,25 : الساحلیة المناطق   %29,1  : العاصمة *

المستوى ارتفع كلما متزاید تركز *

_______________________________

  المفرغة والحلقة اإلنتاج إعادة أماكن •
  والباقون المكان نفس في یبقى بشغل یغنم فمن السواحل، في تكوینھم یقع الداخلیة المناطق شباب

بطالة حالة في اإلقامة لمواطن للرجوع مضطرون

MEF 2015:  المصدر                                                            

يالسادسة ابتدائ يالتاسعة أساس الثانیة ثانوي الباكلوریا

العاصمة 18,3% 26,3% 33,3% 47,4%

السواحل 59,1% 75,75% 79,3%, 94,74%



  منوال تطور وانتشار الشبكات  -3.3 
إعادة اإلنتاج -االستقطاب  -التأطیر  -القیادة  

 
القوة العدمیة وإعادة اإلنتاج المجالي                   : نمط االنتشار /مسار

واإلرسال  الوطني/مركز االستقبال العالمي: العاصمة  -1  
المحور الساحلي -2  
محوري مجردة والجنوب الغربي: المحاور العرضیة   -3  
ملء الفراغات البینیة  -4  
التعمیم والمجانسة -5  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
اتف القار الھ –الطرقات  –السكك الحدیدیة : منذ القرن التاسع عشرإعادة إنتاج نمط االنتشار 

...األنترنات –الطرق السیارة  –الھاتف المحمول  –

  



                                  السیارة الطرقات شبكة



2005 -2002نمط انتشار شبكة الھاف الجوال  أوریدو   
  Tunisiana: المصدر 

2002                                                 2003



المحور الساحلي، المحاور العرضیة والتعمیم
 Tunisiana ,: المصدر   

2004 2005



   االقتصادي التكنولوجیا العلیا والتأطیر: المؤسسات اإلعالمیة ومتعددة التمثیلیة 



البنیة والنظم الحضریة - 4.3

التوازن اإلقلیمي یمر من خالل أنظمة حضریة متراتبة ومتوازنة •
میةغیاب األقلمة في المفھوم الوظیفي والحاضریة والمدن اإلقلی•
التعدیل : اختالل كل النظم الحضریة الوطنیة والجھویة •

 تعدیل : الكبرى الساحلیة والمدن العاصمة خدمة في الشبكات•
اإلقلیمیة والحواضر اإلقلیمي اإلندماج لخدمة الشبكات

 اساألس : والداخلیة الساحلیة المدن بین ووظیفي نوعي اختالف•
  األنشطة - االقتصادي

 بعیدة متوازنة اقلیمیة تنمیة استراتیجیة إطار في األقالیم إرساء•
مراحل عبر واضحة المدى

ثالثة عقود : اعادة الھیكلة تتطلب جیال كامال                  



IV -   7(التحدیات والرھانات(
مواصلة نفس المنھج، المراجعة أم القطیعة ؟     

     
الوسائل والمؤسسات: )géogouvernance(إرساء الحوكمة الترابیة  -1 

بالمائة من المیزانیة 6: بالمائة من االستثمار، الوالیات  5: البرامج الجھویة للتنمیة 
)Mobilisation(غیاب مؤسسات المبادرة والتصرف والتعبئة 

أو تقلیص الفوارق؟  تغییر الخارطة الجھویة  -2 
القطع من حلقة المراكمة المجالیة  

   والحوكمة والمبادرة والكفاءات الموارد فقر : الفقیرة المناطق شلل
  ؟ المغلقة المغاربیة والحدود العولمة بین  
المطالب أمھات من تزال وال الثورة بؤرة في كانت الجھویة المسألة  
 

مطروحة االختیارات وتبقى  : األقل على إمكانیات ثالث 
  : الراھن الوضع على اإلبقاء - الوضع تدھور   
 الخارطة تغییر -3   الفوارق تقلیص -2  العام المستوى تحسین -1  



)Le déséquilibre consensuel négocié(الالتوازن التوافقي  -3  
وال االختالل المجالي موجود بالضرورة في الواقع ولكن  یجب أنم یكون محتمال ، مقب   

وتوافقیا 

والتضحیات السیاسیة اإلرادة أھمیة ؟ أزمة أطار في المجالي التنظیم إعادة -4  
2- Une structure territoriale durable

الحدود؟ لقوغ العولمة ضل في مستدامة ترابیة بنیة إرساء تتجاوز؟ مستدامة ترابیة تھیئة  
 جھویة استراتجیات مع والبیئة الترابیة والتنمیة للتھیئة عام توجیھي قانون

االجتماعیة-االقتصادیة التنمیة نموذج : أولیة اختیارات
  ،األجور :أبواب لثالث المیزانیة من األعظم النسبة : جدا محدودة إمكانات توزیع كیفیة

والدین التعویض
  اإلقلیمیین الفاعلین غیاب

 ؟ بيالترا والتجذر اإلقلیمیة للتنمیة مجال أ إداري تقسیم مجرد : اإلقلیم -5  
ھدفا؟ ولیس وسیلة ھو المجالي التقسیم : اآلیة عكس    

؟ قائما التفعیل ویبقى : المحلیة السلطة    
  

Mettre en œuvre la région 

 



  القطیعة استراتیجة تفعیل -6  
التقني-القطاعي )Top-down( العمودي النمط مع القطع : التمشي عكس *  

 بین تجمع )Géogouvernance( الجغرافیة والحوكمة الترابیة التنمیة : وممتلك متمایز مندمج نمط -
)Top-Down( والتنازلي التصاعدي التمشي

 ركیزالت مناسبة، اقتصادیة مسالك والقرب، الترابط مقتصدات : )خارجي-داخلي( مندمج إرادي نموذج - 
  ...األمر لزم إن وخلقھم والمحلیین الجھویین الفاعلین تعزیز اإلكراھات، ولیس اإلمكانیات على

وجیوسیاسياختیار سیاسي :  االقلمة*   
یجیة لتنمیة غرب دون استرات-الثنائیة شرق: للتنمیة اإلقلیمیة ولیس ھدف التقسیم اإلقلیمي وسیلة  -  

المناطق الفقیرة ھو قصر نظر  
قانون  -یة التنمیة التراب -إعادة النظر في التوازنات، التكامل مع التنوع : التنمیة اإلقلیمیة المندمجة  -  

التوجیھ الترابي  
فك التبعیة و  لتمكین المناطق المعنیة منإرساء السلطة اإلقلیمیة السیاسیة وتدعیم السلطة االقتصادیة  -  

تعزیز موقعھا

  الثمانینات منذ الطرق مفترق في توجد تونس *  
 -متوسط  دخل فردي -نسبة تحضر مرتفعة  -مرتفعة  تمدرسنسبة : الظروف المواتیة للعمل اإلقلیمي  -

بالمائة 20-15نسبة الصناعة في الناتج المحلي 
).Friedmann J 1966, Williamson J 1965( .العدمیةالقوة : قلة اإلمكانیات وفي النھایة  : البدایة  -    

                      
  الثورة كانت بمثابة المنبھ، فھل نضیع فرصة أخرى؟                           



أھمیة الوسائل والموارد الضروریة لتفعیل العمل االقلیمي -7  
عواصمبعث األقالیم في اقرب وقت مع تحدید التسمیات والعدد والحدود وال: السیاسیة •

ي تراباتھا تحدید المھام المناسبة لتمكین المجالس اإلقلیمیة من التصرف ف: المؤسساتیة •
طبقا لالختیارات الوطنیة ولما تتطلبھ المھام المنوطة باألقالیم

تأخیر تفعیل السلطة اإلقلیمیة والجھویة ؟:  2019الرزنامة االنتخابیة      
نضرة استشالفیة واضحة على المدى البعید :   اإلستراتیجیة •

استراتیجیة طویلة المدى للتنمیة اإلقلیمیة باإلضافة إلى التمییز اإلیجابي   
نظرة استشرافیة للمناطق الداخلیة والحدودیة خاصة في اطار العولمة   

تمكین اإلقلیم من اإلمكانیات المالیة الضروریة :  المالیة•
من المیزانیة موجھة لتسدید الدین واألجور والتعویض أو الدعم؟ %85  -    
)50>: اسكندینافیا -% 21: فرنسا -% 12-11: المغرب(من الناتج  1%: المالیة المحلیة -    

؟  نحن على أبواب السنة قبل األخیرة  ولم یقع 30%تخلفیض  فارق مؤشر التنمیة بــ :  2020-2012مخطط 
تراجع القیم واستقرار الفوارق ؟ 2018مؤشر التنمیة .  طالب 500الشروع في ذلك باستثناء 

,MDICI : المصدر  2016, Note d’orientation du Plan 2016-2010, 90p -  ITCEQ 2018



...ولكن ال بد من تنسیب الوضع : قبل الخاتمة  
 PIBمعامل التغایر للناتج المحلي الخام اإلقلیمي للفرد 
régional/hab 
  ITCEQ 2015, Tribune de l’ICEQ, 108, p2      المصدر :

بتونس خاصة لیست التباینات•
 طریق في أو صاعدة متقدمة،( الدول جل-

 التغیر معامل : متفاوتة تباینات فیھا )النمو
)روسیا( 1,5 - )الیابان( 0,3 من

0,5-0,3 :بینیة مرتبة تحتل تونس-
 مؤشر ،0,3 :الفردي السنوي اإلنفاق   

...0,39 :التنمیة
Sce: Ben Rabeh I al. 2015, « Développement régional :
Priorités et mesures ». Tribune de l’ITCEQ, n° 108, 4p.
Belhedi A 2018.  

 

حالیةالتباینات ال تقتصر على الفترة ال•
 القیروان، العاصمة ،القبصیة الحضارة  

...الصحراء ومواني والجرید توزر

لةمقبو غیر اصبح درجة بلغ الوضع ولكن 

تونس



مةمجرد تذكیر قبل الخات 

  
   التباینات الجھویة      

والثورة 
 

عالقة سببیة أم صدفة ؟  



)6(الخاتمة 
المطلوب تفعیلھ في أقرب اآلجال : إستراتیجي لإلقلیم -الجیوالبعد  -1  

تعدیل النیة على األمد الطویل: بنیة ترابیة مستدامة ومقبولة وناجعة * 
)الدور المركزي للدولة(أقالیم متنافسة ولكن متضامنة  *    

استراتیجي لإلقلیم في إطار المغرب العربي-الجیوالبعد * 
االختالل المقبول والمحتمل في إطار توافق عام*   

الیة المجال الطبیعي للمشاریع اإلقلیمیة المھیكلة التي تتجاوز الو: اإلقلیم  -2  
ئة الترابیة، التجھیزات الكبرى، المرافق االجتماعیة الكبرى، المشاریع الكبرى، التھی

...التنمیة الترابیة
   
حلقة تداول للسلطة والسلطة المضادة: اإلقلیم  -3  
والمحلیة المركزیة السلطتین لزیغ مضادة وسلطة المركزیة للسلطة حلقة *
المواطنیة والتشاركیة للدیمقراطیة أضافي مستوى *
-Etat( القیادیة ،المؤطرة الدولة أو )Etat-Providence( الراعیة الدولة : للدولة المفارقة الدور *

Stratège(
 ؟ السلطوي االنحراف من للحد  الالزمة االحتیاطات ماھي : المضادة والدولة الدولة  *



الثورة اندلعت أساسا نتیجة التباینات اإلقلیمیة -4  
صود والمق" الكرامة الوطنیة"وآخرھا  "الشغل"كلمات الشعار األساسي للثورة كانت أولھا *   

بمعنى الموطن ولیس على المستوى الوطني، "الكرامة في الوطن"ھنا 
  
صادیةاالقت السلطة وكذلك السیاسیة السلطة : السلطة مسألة تطرح اإلقلیمیة التنمیة -5
االجتماعیة المقرات المؤسسات، أصحاب المال، رأس مصدر - االستثمار    

بكثیر أھم التدخل عدم رھانات ولكن جدا ھامة التحدیات -6
 ياألمن والھاجس الوصولي اإلرھاب مع خاصة والحدودیة الداخلیة للمجاالت أكبر تھمیش * 

    والحدود المجاالت وغلق
   مالعال-باالقتصاد للبالد المتزاید االرتباط مع الشرقیة الساحلیة الواجھة تعزیز *  
 ملء مع )شو - ش ش( التدعیم مجال لفائدة الوظیفي والتخفیف للعاصمة المتزایدة التنقیة * 

بنزرت وساحل وتونس القبلي والوطن الساحل بین البینیة الفراغات
  منھا الداخلیة وخاصة المتوسطة المدن حساب على الحضري الھرم أعلى تدعیم *  
  األقالیم بین والفوارق الترابیة الفجوة تفاقم *  

                                                                              



 

لتحل المشاك فالالبد من تغییر نمط التفكیر، 
بنمط التفكیر الذي أدى إلیھا 

« On ne résout pas les problèmes avec les modes de 
pensée qui les ont générés » 

Guy Kauffmann 2017,
« On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont
engendrés », Entreprendre & Innover, 1 (n° 32), p. 61-65.
https://www.cairn.info/revue-entreprendre-et-innover-2017-1-page-61.htm



شكرا على االنتباه والمتابعة


