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  العاصمة تونس ترحال في المجال : 
  عمر بالھادي                    

  أستاذ متمیز، جامعة تونس    
  عضو بالمجمع التونسي العلوم واآلداب والفنون 

  

أفریل  23، إذاعة تونس الثقافیة، الخمیس"ترحال في المجال"اخلة في حصة مدحوصلة لل النص ھو
"سفر في الذاكرة المحلیة وفي التعرف على  بورقو:التي ینشطھا االستاذ المنجي  2020ماي  28و

  الممیزات الطبیعیة والبشریة وأسس التنمیة المستقبلیة وإبحار لفتح نوافذ السیاحة الثقافیة".

  

 ومعوقاتھموقع  أھمیة ال:  الموقع -1
لوادي فیضیا  سھال یمثل البحیرة قع مدینة تونس في منبسط یطل على خلیج عبرت

تتخللھ بعض الجبال الصغیرة ،  ملیان في الجنوب   -وادي الكبیر  مجردة في الغرب والشمال و
دفاعیة   حصونا  تمثلالتي    في الجنوب الشرقيجالز  الجبل  النحلي في الشمال الغربي و  لكجب

. یمثل حوض العاصمة منطقة زراعیة خصبة منذ القدم المدینة توسعأمام حواجز وكذلك 
یمونھا بنسبة ھامة بالخضر والغالل  ،الحزام الخضري واللبني للعاصمةشكلت وال تزال 

   مثل مرناق ومنوبة وسكرة.محافظة على طابعھا الفالحي والتزال بعض الضواحي 
سبخة  اریانة،سبخة تقع مدینة تونس على برزخ بین ثالث مسطحات مائیة (البحیرة، 

كانت في البدایة عناصر دفاع  شمال والجنوب والتي ومجموعة من التالل في الالسیجومي) 
  ضغط   عناصرمع توسعھا وخروجھا من األسوار    لتصبح  في رقعتھا،  وحمایة لمدینة محدودة

لعاصمة وامتدادھا جبھات التحضر ل ووجھت توسع طبیعیة لتھیئة العاصمة عوائقو
  .النقلمحاور األخطبوطي تبعا ل

  
  : أھم مركز اقتصادي بالبالد  للعاصمة واالقتصادیة البشریة األھمیة - 2

ھي عاصمة إقلیمیة تشع على الشمال الشرقي وجزء من الشمال الغربي وتونس تمثل 
 للنظام السیاسي المفرط  للتركزتبعا  تسیر كامل التراب الوطنيعاصمة وطنیة كذلك 

 واالقتصادي التونسي.
نسمة سنة  2643600حیث یصل حجمھا إلى  )%24,1ربع السكان (العاصمة تمثل 

 ،ھك  27100تمتد على مساحة شاسعة تقارب  ،1)%31( مجمعة وثلث سكان المدن 2014
مما یجعل من التنسیق عملیة  بلدیة 38) و2001منذ  4و 1983سنة  3( والیات  4تشمل 
 صعبة.

% 30أھم مركز صناعي (حیث تمثل    مدینة متعددة التخصصات تونس  تعتبر العاصمة  
حلق  -مركز مینائي (رادس وھي كذلك من مواطن الشغل) بھا صناعة متنوعة ومتطورة. 

مركز لألنشطة ذات التكنولوجیا العالیة بما في والواد) ونقل جوي (مطار تونس قرطاج)، 
 

  سكان األریاف.% من سكان المدن حسب مصادر أخرى تعتمد طریقة مختلفة لتحدید مدینة تونس بحذف 32.6% من السكان و22.1 - 1
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 تركز  باإلضافة إلى )، منوبةالغزالة، سیدي ثابت، برج السدریة( ذلك األقطاب التكنولوجیة
 تجارة الجملة والتجارة المختصة والسیاحة االستشفائیة وسیاحة االعمال والندوات.

مھاجر سنویا في  9420( % من المھاجرین40 تجذبستقطابي ا مركز وھي كذلك 
من الموظفین   %40و  % في التعلیم الخاص)77(  % من الطلبة38.4،  )2014-2009الفترة  
% من 30 % من االستثمار العام،32 . تمثلرةمن رجال األعمال والمھن الح ةكبیر اونسب

 % من مواطن الشغل،35، من مواطن الشغل الصناعيواالستثمار الصناعي واالجنبي 
% من المؤسسات الجدیدة، 52  % من الناتج المحلي الخام،37  من القیمة المضافة،  35.9%

یحملون شھادة % من طلبة التكوین المھني الذین 47.4، ونترنات % من نوادي األ45
 .)Belhedi A 2019الباكالوریا (

نسبة نمو دیمغرافي منخفضة مقارنة بالعدید بالرغم من تسجیل  نجد االستقطاب الوطني  
) 1975-1965الستینات والسبعینات ( بعد فترة ،خاصة منذ نھایة السبعینات  من العواصم

وتأثیرات التجربة التعاضدیة   نتیجة تأسیس الدولة الحدیثة أوال  التي شھدت طفرة ھجریة كبیرة
جعلت السلط آنذاك تقوم بدراسة الھجرة %  5نسب نمو فاقت    لجعلت العاصمة تسجبعد ذلك،  

 تونس. حوضاكتساح  إلىالمدینة أدت و 1972والتشغیل سنة 
تمثل جعلھا  أھم سوق استھالكیة بالبالد حیث تتمتع بمستوى دخل مرتفع  تعد العاصمة  

إنفاق   ى. فھي تسجل أعلى مستوثلثي حجم اإلنفاق األسري وكذلك مداخیل مرتفعة للمؤسسات 
 فقر. ةنسب لفردي وأق

رغم تفاوتھا الجھویة  التنمیة  مؤشر  على مستوى    عموماتحتل العاصمة المراتب األولي  
 وتمثل نسبة ھامة من القیمة المضافة وتستقطب نسبة مرتفعة من االستثمار المدینةداخل 

من  %67من مواطن الشغل    %62انحساره المجالي ( في فترة )IDE( الخارجي المباشر
 ).2016سنة  ستثماراال

ونصیب المدینة من   سب النمولنتسییري ال یزال یتعزز رغم التراجع النسبي  ال  ھادورف
من سكان العاصمة   %40) والھجرة (1972% سنة  57.5(شغل الصناعي  شطة كالبعض األن

في الوقت   1956سنة  % من السكان  16  اال  تمثلال  ولدو خارجھا في السبعینات) حیث كانت  
وكل الطلبة  1975سنة  األسري من االنفاق 52% من سكان المدن، %45 ھالذي تمثل فی

 .1975إلى حدود  ستقاللبعید اال
  

  ھا أسوارتخرج عن العاصمة التوسع واالمتداد :   -2
ة وتمتد لقد خرجت المدینة من أسوارھا لتكتسح الحوض الفیضي وتتخذ أشكاال متنوع

  على مسافات طویلة.
یمثل  )isthme( اعلى ھضبة تتوسط برزخ العتیقة تكونت المدینة:  المدینة في أسوارھا

حولھا جامع . نجد السیاسیة تمثل مركز السلطة القصبة التيحول  الطرقات،ھم أل ىقتمل
متدرجة حسب جاءت و األسواق (السلطة االقتصادیة)وتحیط بھما  (السلطة الدینیة) الزیتونة

تنطلق من سوق الذھب والعطور والشاشیة وصوال  نشاط،األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة لل
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التي  ...)، البرادعیة، التبانین، الحجامین، ن، الحدادین، الدباغینإلى المھن الملوثة (الصباغی
نجدھا بأرباض المدینة التي تقع على أطرافھا (باب سویقة، باب الجزیرة) التي أنشأت في 

. وكانت واألنشطة الملوثة وغیر المرغوب فیھا في المدینة تستقطب المھاجرینلفترة الحقة 
عالقات عدائیة بین  ا أبواب عدیدة في زمن كانت تغلب علیھالمدینة تحیط بھا أسوار تتخللھ

وصل حجم انتصاب الحمایة حیث    المدینة واألریاف المجاورة. تواصلت ھذه الحالة إلى حدود
ھك لكل  100ھك للمدینة و 100ھك ( 300وتمتد على مساحة  نسمة 130000المدینة إلى 

 % من مساحة المدینة. 10ربض) وھي ما یمثل 
مع توطن الجالیة االستعماریة كان لزاما اكتساح المجاالت خارج األسوار  : األسوارتجاوز 

ألوروبیة وعدة أحیاء مثل ا  تكونت المدینةحیث  وكان االنطالق من باب بحر في اتجاه المیناء  
 میتیالفیلل )، Petite Sicile( الصغرى ، سیسیلیا )Montfleury( مونفلوري

)Mutuelleville( ، الفایات )Lafayette(  ،او احیاء الجالیة اإلیطالیة بحي الخضراء ...  
  Saint Germainمثل :  باردو أو الضواحي    في  Saint Henriبعیدة مثل    أحیاء فيوكذلك  

Maxula Rades, الفئات الغنیة التونسیة في مرحلة الحقة قبل  في ھذه التوجھ تبعتھا. وقد
 .ینة واستقرا بالضواحيده حیث خرجت من المداالستقالل وبع

حول كانت للھجرة والنزوح األثر الكبیر في ت  ،لى حدود نھایة الستینات إمنذ االستقالل و
مواطن سكن فئات أقل النسیج الحضري للمدینة العتیقة لتتحول بعض المنازل الفاخرة إلى 

الفئات   ت عوض.  تستقطب المھاجرین من الفئات الفقیرة  وكاالت إمكانیات وتحول بعضھا إلى  
ھم طرقات المدینة (دار أالتي كانت تقیم حول المركز وعلى للمدینة الغنیة  الشریحةالفقیرة 

الى الضواحي الراقیة مثل المرسى وقرطاج  انتقلت ...) و خیر الدین األصرم، المستیري،
تدھور النسیج السكني واستوجب سنة اءات وتداعي البن وقد أدى ذلك إلى  وسیدي بوسعید...

ووضع برامج لتجدید بعض األحیاء مثل الحفصیة، باب بعث جمعیة صیانة المدینة،  1967
 برنامج إلیواء سكان الوكاالت وفي بدایة ھذا القرن.سعدون وباب سویقة وإعداد 

شاء أحیاء في ان ت تمثل ،دور ھام في تجاوز األسوار  كان لسیاسة الدولة السكنیةوقد  
 .السكن غیر المھیكلاألكواخ ولقضاء على وا من األریاف شعبیة الستیعاب الوفود القادمة

 عقاریةالوطنیة ال  في ھذا اإلطار حزام متصل یحیط بالمدینة من خالل إنجازات الشركةتكون  
مثل أحیاء الزھور، الزھروني، فطومة بورقیبة، التحریر، ابن  )SNITللبالد التونسیة (

   ...المنیھلة، الكباریة،  ون،خلد
الدور  عتماد النقل الطرقي والسیارة كخیار منذ نھایة السبعینات الكان : التمدد العمراني 

كان یؤمن النقل الحضري  الذيالترام التخلي على أدى إلى األساسي في توسع العمران 
لفئات لنقل التصبح الحافلة الوسیلة األساسیة  ) SNT(ٍ وبعث الشركة الوطنیة للنقلبالعاصمة 

 ھاالمدینة اسوارھا وتوسع تجاوزإلى  ىدأالعنصر الذي  وكان للسیارةالضعیفة والمتوسطة. 
سنة  4.9إلى  1977ة سن %2.8ارة من یاستعمال السفقد تطورت نسبة  .على األطراف

. فقد )PNUE, PAM, Plan Bleu 2008(  20062  % سنة10.2و  1996سنة    6.7،  1985
 

  . نفس المصدر.2006سنة    237900و  1996سنة    127700،  1985سنة    40500إلى    1977سنة    29766سیارات من  لانتقل عدد ا   2
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ا خالف 2006% سنة 28.9لتصل إلى  1977من التنقالت سنة  %9.2 كنتمكانت السیارة 
% في حین 2.1إلى  3.4% والدراجات من 19إلى  27.3للنقل الجماعي الذي تطور من 

 District de( 32006و 1977بین  %50% إلى 60.1السیر على القدمین من  تقلص
Tunis 1989-1993.( 

 طیق في شكل مناطق صناعیة یخضع للتن العاصمي مجالالالدولة في تنظیم ساھمت 
 للسكنعقاریة قطاعیة  بعث وكاالت من خالل أزمة التجربة التعاضدیة وسكنیة إثر سیاحیة و
)AFH (  والصناعة  )AFI(  والسیاحة  )AFT والتي شرعت كل منھا في اقتناء األراضي حسب (

كانت الوكالة العقاریة للسكني متوجھة أساسا ف. استراتیجیات قطاعیة دوم أیة تنسیق بینھا
ساھمت في تمدد   في شكل عمارات   او بناءات جماعیة  للفئات المتوسطة في شكل مقاسم فردیة

تلبیة حاجیات فئات قادر على على مسافات كبیرة جعلت من مركز المدینة غیر  ةالمدین
 لبعث  وكان.  على مستوى الخدمات والنفاذ  متوسطة وغنیة أصبحت تقیم على أطراف المدینة

لعاصمي خالل النصف الثاني من التراب ا وتھیئةالتوسع قلیم تونس قد ساھم في توجیھ ھذا إ
  )Plan Régional d’Aménagement( السبعینات حیث تم وضع المثال الجھوي للتھیئة

ومثال  عدة مشاریع مھیكلة مثل شبكة المیترو والمركز العمراني وشبكة الطرقات تعدیل و
:  مراكز ثانویةحركة المرور بالمركز وبعث المئآوي وتوطن سوق الجملة وفي برمجة 

. ھذا التوسع لمركز العمراني في الشمال، مركز في الشمال الغربي وآخر في المروجا
- 1المنزه ( في تواصل األحیاء األولى احیاء مترامیة كالمنازهالعمراني تمثل في بعث عدة 

 الغزالة، والبحیرةووالمنارات  ومونفلوري األعلى  )  11-6) في شكل أحیاء جدیدة (المنزه  ،5
   وحدائق قرطاج وعین زغوان...   (الشمالیة في الثمانینات ثم الجنوبیة في نھایة التسعینات)

شمل جل المناطق الطرفیة الستیعاب الفئات قد كان السكن العفوي  ،في نفس الوقت 
في فترة أولى ولكن وجدت  الفقیرة والمھاجرة التي توطنت بالمدینة العتیقة وباألحیاء القریبة

واألراضي حیث ساھمت  رتفاع كلفة المساكنااة من السوق العقاریة نتیجة نفسھا مقص
تناءات الوكاالت في تراجع الرصید العقاري وفي ارتفاع المضاربات العقاریة أدت إلى إق

مثل دوار ھیشر   ةمن ذلك كان الحزام الثاني لألحیاء غیر المندمج .ارتفاع القیم العقاریة
، مما تطلب من الدولة التدخل لتھذیب وتأھیل ھذه األحیاء عن ...والتضامن والمنیھلة وغیرھا

فترة من ھذه ال. التي بعثت في الثمانینات  )ARRU( طریق وكالة التھذیب والتجدید العمراني
 مرحلة جدیدة تمثلت في الحوضرة بدایةكانت في الحقیقة توسع المدینة 

)métropolisation(  القرن الماضي منذ بدایة ثمانینات. 
انخفضت نسبیا التي  العامةالسكانیة  التمدد العمراني خاصة من خالل الكثافةنعكس ا

وتحریر النقل وقطاع  ویرجع ذلك لنمو السكن الفردي األفقيوحتى قبل ذلك، منذ السبعینات 
مركز المدینة (العتیق والحدیث) من حیث حجم السكان والكثافة الدیمغرافیة   . كما تراجعالبناء

المركز وقطاعھ الخدمي،  تنقیةتجاریة ومكاتب في شكل  ل المساكن إلى محالت نتیجة تحوی
خاصة وأن المؤسسات الجدیدة والحدیثة أصبحت تنتصب في األطراف نظرا لتشبع المركز 

 
  ). PNUE, PAM, Plan Bleu 2008( 1969% سنة 65ل ھذه النسبة كانت تمث  - 3
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في جودة السلع والخدمات النقلي وھو ما جعل  ظاظمن حیث األراضي والتشبع واالكت
 في مراكز تجاریة ومراكز ثانویةلتقلیدي وتتوطن بكثیر شبیھھا في المركز ااألطراف تفوق 

  .تتطلب استعمال السیارة أساسا
  
  تشظي المشھد الحضري من نسیج متجانس إلى  -4

بین مختلف األحیاء  النسبي العمراني والمشھديالحضري التقلیدي میز النسیج یت
یطغي علیھ  خاصة من الخارج حیث ال یبرز التنوع اال في الداخل وذلك شأن المجتمع الذي

التجانس وتبقى الثروة في حدود المنزل أو القصر. خالفا لذلك، كلما ارتفع حجم المدینة، كلما 
ویبرز ذلك  ،السمة األساسیة للمدینةیمثل لغلب علیھا عدم التجانس االجتماعي والمجالي 

فراغات بین  غالبا االمتداد الالمتناھي على األطراف یترك ف ة.بصفة جلیة أكبر في العاصم
بما یحدث عدة تقطعات مشھدیة لمن یتجول بین أطراف  مختلف التجمعات والنوتات الحضریة  

 المدینة.
ساھم التطور العمراني في تجاور انسجة حضریة مختلفة مما یجعل المدینة تشھد 

 تمثل وحدة مشھدیة ال مثیل لھا رغم االختالف . فالمدینة العتیقة بأرباضھا  كبیراا مشھدیا  تشظی
 بین المدینة واألرباض المحیطة بھا وحتى داخل المدینة ذاتھا.  النسبي 

بجانب المدینة العتیقة، نجد المدینة الحدیثة والتي نشأت وتطورت مع االستعمار والتي 
طوابق حول خطة متعامدة  5-3ذات  متالصقة شكل عمارات  تتمثل في السكن الجماعي في

خاصة وان ھذا النسیج ضم وال یزال المركز  وال تزال تمثل طرازا معماریا متمیزا ومتفردا
م المقرات االجتماعیة للبنوك ضی للعاصمة إلى حدود منتصف السبعینات الوحید الحضري 

والثروة والحداثة  تي تعبر عن السلطةمھات المؤسسات االقتصادیة ببناءاتھا الفاخرة الأو
 .والمركزیة

بجانب ھذا المركز نجد األحیاء المعدة للجالیات األوروبیة في شكل سكن فردي یتمثل 
كذلك المدینة العتیقة و نمط یختلف نمطھا المعماري عنفي الفیالت للفئات الغنیة والمتوسطة 

 والعمران... ،میتیافیل، مونفلوريعدة أحیاء مثل  نجد ذلك في أحیاء. ھالمركز بعماراتنمط 
أھم مركز صناعي حیث نشأت مناطق  ،الستینات  نھایة إلى حدود ،العاصمةكانت 

خروبة ومقرین وال جلود وسیدي فتح هللا لصناعیة بصفة عفویة في الجنوب الشرقي مثل جب
اء الفئات العمالیة عفویة أو برمجت إلیوبصفة وانشأت بالقرب منھا أحیاء عمالیة سواء 

، )Dubosville( والنازحة للعمل في المصانع قبل وبعد االستقالل مثل دیبوزفیلاألوروبیة 
 ... ، الكباریة،)Belleville( یلوفبال

أما الھجرة وخاصة النزوح بعد أزمة ثالثینات القرن الماضي واالربعینات وكذلك بعید 
یاء الكوخیة وسكن ھش وأحیاء غیر مھیأة تماما االستقالل فقد أدیا إلى إنشاء حزام من األح

نجد في ھذا اإلطار أحیاء   .من المركز  اقریب  الفئات الفقیرة  ؤملت  للسكن تفتقد إلى أدنى الخدمات 
نتیجة . كما تواصلت ھذه العملیة بعد االستقالل غیرھاالمالحة و وبورجلالمالسین والسیدة 

العاصمة ومؤثرات سیاسة التعاضد في الستینات حیث تكونت عدة أحیاء عفویة استقطاب 
  متقطعا یحیط بالمدینة.تمثل حزاما 
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والمتداعي   بعید االستقالل، تمثلت سیاسیة الدولة في الحد من األكواخ والسكن العفوي
أو داخل المدینة (الحفصیة، باب سعدون، باب سویقة، ...) في شكل أحیاء سكنیة شعبیة 

بإنشاء الشركة  وذلك  ،لمدینة من الشمال والغرب إلى الجنوب اتمثل حزاما یحیط بوخارجھا 
األحیاء الشعبیة في شكل مساكن العدید من التي تولت بناء  "SNIT" العقاریة للبالد التونسیة

، فطومة بورقیبة، الزھروني، الزھورأحیاء  صغیرة متالصقة نجدھا في عدة احیاء مثل
 حي النزھة ...، المنیھلة، بن خلدونا، التحریر

وأمام ارتفاع تكلفة السكن أصبحت الفئات المتوسطة غیر قادرة على الحصول على 
دخار السكني ني لالطعقاریة والصندوق الوالوكاالت النشاء إمسكن مما حدا بالدولة إلى 

"CNEL  " التنطیق" وإرساء في بدایة السبعینات مما ساھم في تدعیملتمویل المساكن " 
ً)Zoning( .  ،الشرقیة، بن عروس، مقرین) بئر    حیث ساھمت في إنشاء عدة مناطق صناعیة

) وسكنیة في أطار مقاسم فردیة (المنازه، المنارات، المروج، ... قصر سعید،  القصعة،
. ھذا قمرت ...) ومنطقة سیاحیة بعین زغوان، حدائق قرطاج،  الغزالة، حدائق المنزه،

فة إلى تھیئة ضفاف البحیرة عن طریق شركة البحیرة مع التسعینات في إطار توسع باإلضا
المدینة في شكل تجمع ضخم یجمع بین الخدمات والتجارة والسكن الراقي یضم السفارات 

 في الشمال والمروجات في الجنوب. أو أحیاء النصر والشركات الكبیرة
ز ثانویة تطورت إلى حد تجاوزت أدى إلى بعث مراكأما تشبع المركز األصلي فقد 

 فیھ ھذا األخیر من حیث تنوع الخدمات وجودتھا ووجود الماركات األجنبیة والمراكز التجاریة
 التي تتوفر فیھا جل الخدمات والسلع التجاریة والتي جلبت إلیھا الفئات الغنیة والمتوسطة.

ل بعث المؤسسات مشھد الحضري من خالأكبر لل  ساھم استعمال السیارة في تشظيلقد  
التجاریة على طول الطرقات مما شجع على التخصص الوظیفي لبعض الطرقات الشعاعیة 

او بیوت طریق بنزرت)  ن طریق المرسى،  التأثیث (  وأمثل قطع الغیار (طریق الزھروني)  
 ...االستحمام والمطابخ (طرق واد اللیل)، 

في منذ نھایة السبعینات  )les centers( "المراكز الصغیرة"بجانب ذلك برزت 
 المراكز الكبرى مثل كارفور ذلك  من بعدجاءت والراقیة أساسا، األحیاء الجدیدة 

)Carrefour( ،ستون ) سیتيTunis City( ،) جیونGéant.( 
الریف   سمات  یجمع بینسكن كما أدى تمدد المدینة إلى تطور السكن الطرفي وھو

نجد وراء ھذا .  ألخیرة واإلقامة في تجمعات سكنیة بعیدة نسبیاوالمدینة من خالل العمل بھذه ا
للفئات الضعیفة والمتوسطة بمد خطوط الحافالت النقل الجماعي التحضر الطرفي تطور 

سھل   وظیفیا مما  واالستعمال المتزاید للسیارة الفردیة اللذان یربطان بین مختلف أجزاء المدینة
 .منذ الثمانینات  )métropolisation(وضرة الح على المدینة دخول مرحلة

  
  الراھنةوالتحوالت  ضع الحاليمدینة تونس : الو  -5

تمثل العاصمة نقطة تركز واستقطاب دیمغرافي واقتصادي في تدعم متواصل یعكس 
  بدأت تشھد بعض التحوالت منذ أكثر من ثالثة عقود. تركز النظام السیاسي واالقتصادي
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    وضع الراھن للعاصمةال -1.5

 تشع على كامل التراب التونسي ،ربع السكان وثلث سكان المدن العاصمة ضمت
ولكنھا تبقى منخفضة  وتمیزت بنسبة نمو مرتفعة مقارنة بالمدن األخرى وخاصة المتوسطة

   .مقارنة بعواصم أخرى

االقتصاد التونسي ومالمح  حجم وطبیعة تحددضخمة اقتصادیة  اسوق العاصمةتمثل 
 والقیمة المضافة األسر نسبا مرتفعة من ثروة ضمت وأنھابالنسبة لالستھالك الداخلي خاصة 

)35(% .  

تجاوزت اسوارھا مع نھایة القرن   )agglomérationا (حضری  اتجمع  العاصمةتشكل  
وتوسعت بعد  التاسع عشر وأصبحت تتمدد من خالل الضواحي التي انتشرت حول المدینة

 حول المدن المحیطةبشكل اخطبوطي و ذلك في شكل تحضر طرفي وعلى طول الطرقات 
   لحزام األول والثاني.بھا في ا

تمثل العاصمة مركز السلطة الوطني حیث  تراب لل مركز تسییر بدور  العاصمةتقوم 
انتصاب الحمایة التي حتى قتصادیة قبل المنظومة الترابیة والسیاسیة واالتعكس تركز و

وتدعمت  ،عززت ھذه المركزیة من خالل نشر نفوذ العاصمة على كامل التراب التونسي
رغم برامج الالمركزیة التي اعتمدت منذ منتصف   حدیثةھذه المركزیة مع بناء الدولة ال

  .والخطاب السیاسي المتداول السبعینات 

تمثل تقریبا منذ القرن التاسع عشر إذ  مثلت العاصمة الوجھة األساسیة للھجرةكما 
بحصیلة ھجریة موجبة خالفا دوما الوحیدة التي تمیزت  جھةالتمثل و % من المھاجرین40

ي كانت سالبة في البدایة او الشمال والجنوب الشرقیین تال يلوسط الشرقللمناطق األخرى كا
التي تمیزت على الدوام لمناطق الغربیة  ة خالفا لواالیجابی  ةالسلبیالحصیلة  ناوبا بین  تاین نجد  

   بحصیلة سلبیة.

  
: تمثلت التحوالت في عدة جوانب لعل أھمھا یتمثل في تطور دور  الراھنة  التحوالت -1.5

  . الحضري وإعادة ھیكلة مجالھا العاصمة
(أصبح ال یمثل  الثمانینات نتیجة الحد من النزوحنھایة نسبة النمو نسبیا منذ  ت تراجع

أصبحت .  السكن غیر المنظم  مقاومةوارتفاع تكالیف العیش بالمدینة و  اال % من نسبة النمو)
أعلى من المعدل الوطني تبقى ولكن  % حالیا2% في التسعینات و3نسبة النمو ال تتجاوز 

%، 3.16والیة أریانة  :وتختلف من والیة إلى أخرى % سنویا)1.03( 2014-2009بین 
 560000فقد كانت العاصمة تضم  %.0.75% وتونس 1.23%، منوبة 2.25بن عروس 
ھك وبكثافة سكانیة  5000وعلى مساحة تصل إلى  بلدیة 13موزعین في  1956ساكن سنة 
 " من سكان العاصمة،30إي نسمة  170000المدینة العتیقة س/ھك. تمثل  112تصل إلى 
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 ,PNUE( " من سكان العاصمة15نسمة وتمثل  80000صریة عفي حین تضم المدینة ال
PAM, Plan Bleu 2008(.  

إلى الضواحي مقیمین  جرة النتیجة ھ  )القدیم والحدیث(المركز  ونسبة  اجع حجم  كما تر
وھو ما یفسر ارتفاع نسب النمو من المركز وكذلك توسع المدینة على األطراف واألطراف 

نتیجة تحویل المساكن إلى مكاتب في تراجع مستمر  المركز    أصبححیث    ،في اتجاه األطراف
س/ھك سنة  112فالكثافة الحضریة انتقلت من  تنقیة المركز والقطاع الخدمي.تبعا لعملیة 

 80و) PNUE, PAM, Plan Bleu 2008( 2002سنة  90 1975سنة  101 إلى 1956
 نصف مواطن الشغل. ضمال یتجاوز ربع سكان المدینة مع أنھ ی المركزحیث أصبح  لیا،حا

بمنوبة  2.9وببن عروس  8بأریانة،  16.2س/ھك بوالة تونس،  29.4فالكثافات تصل إلى 
مساحة  نسمة على 2643600:  س/ھك  9.75عامة للعاصمة تناھز دیمغرافیة  وكثافة

 ).INS 2014(للبالد التونسیة  0.71 مقابل ²كم 2709.9
 حالیا %31إلى  1956سنة  %45سكان المدن من  مننسبة العاصمة  ت تراجعلقد 

) 1956% سنة 47عوض  %67.5( بالبالد ارتفاع نسبة التحضریرجع أساسا إلى  ذلك و
التي اعتمدت المدن الصغیرة من حیث العدد والحجم نتیجة سیاسة التأطیر الترابي تنامي و

مع تعمیم  مستقبالسیتدعم  المسار . ھذاحالیا) 350و 1956بلدیة سنة  75( ستقاللمنذ اال
بلدیة جدیدة وھو من شأنھ أن  85النظام البلدي على كامل التراب التونسي حیث تم انشاء 

 .على األقل في مراحلھا األولى جمعات الناشئةیدعم نسب نمو ھذه الت

رغم تراجع   ارتفاع نسبة العاصمة من السكان منذ االستقاللولكننا نالحظ، في المقابل،  
نتیجة التركز   % حالیا24إلى  1956% سنة 16حیث مرت ھذه النسبة من نسبة نموھا 

 المشط للمنظومة السیاسیة واالقتصادیة للبالد التونسیة. 

منذ الثمانیات لقد كان المجال الھجري للعاصمة یشمل كامل التراب وبدأ في التراجع 
تمثل إلى الیوم غم أنھا ال تزال ر الشمال الغربي والوسط الغربيعلى أساسا قتصر صبح یأو

الحاالت وتراجعت نسب المناطق األخرى وذلك لبروز في أغلب  الوجھة األولى للھجرة
 مناطق أخرى جاذبة وتراجع الھجرة نسبیا كذلك.

نالحظ مواصلة حیث تنقیة وظیفیة على المستوى الداخلي وقد شھدت العاصمة عملیة 
تنقیة القطاع الثالث ومركز المدینة لفائدة األطراف ویبرز ذلك من خالل خروج عدة أنشطة 

المستحدثة أساسا في الشمال والجنوب وفرقعة المركز التقلیدي للعاصمة لیفضي إلى األطراف  
جالب لألنظار أصبحت تستقطب السكان بشكل    مجھزة بمراكز تجاریة  إلى بعث مراكز ثانویة

: محمد الخامس،  بحثا عن الجودة وتجنبا لمشكل التنقل بالمركز من حیث العدد والنوع
  .، ..، المنزه، المنار، البحیرة، المروج)Montplaisir(  زیریمونبل

وظائفھا لفائدة المناطق منذ عقود تنقیة فالعاصمة تشھد  ،أما على المستوى الخارجي
القریبة مثل الشمال الشرقي والساحل وجزءا ھاما من الشمال الغربي في شكل أنشطة صناعیة 

واألنشطة ذات التكنولوجیا العالیة مثل منتجة في موازاة مع تركیز خدمات الثالث األعلى 
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  الصناعات االلكترونیة واإلعالمیة وأقطاب تكنولوجیة (الغزالة، سیدي ثابت، برج السدریة،
الحوضرة   ةمنذ الثمانینات مرحل  وبذلك تكون العاصمة قد ولجت   ...).  منوبة ولو بشكل محدود

 .بأتم معنى الكلمةوأصبحت تمثل حاضرة 
  
  ترییف المدینة والتحضر الطرفي الحضري : مدد الھجرة إلى الت استقطاب من  -6

التي  االجتماعیة والثقافیة تمثل العاصمة مخبرا اجتماعیا لكل التحوالت والتفاعالت
 فیھ مختلف  تعایشحیث تمثل أكبر تجمع حضري ت ،تطرأ على المجتمع واالقتصاد والتراب 

األجنبیة لتكون مركز تثاقف. وھي كذلك تجذب  جتماعیة واألقلیات والجالیات الا الفئات 
تبادل مما یشكل عنصر  الوافدین من كل المناطق باختالف عاداتھم وتقالیدھم وأنماط عیشھم

. كما أن المدینة اكتسحت المناطق الریفیة والقرى وتفاعل بین مختلف المناطق واألوساط
 نة بالریف وھو التحضر الطرفي المحیطة بھا مما أنتج نمطا جدیدا من التحضر یربط المدی

)Périurbanisation(.  
  
  

  ترییف المدینة  -1.6

إلى منذ أزمة ثالثینات القرن الماضي  أدت حركة النزوح المتزاید وبأفواج ھامة 
) من خالل تمازج النمط الحضري والنمط الریفي بمختلف Ruralisation( ترییف المدینة

واألربعینیات  شھدتھ العاصمة منذ ثالثینات القرن الماضيتجلیاتھ نتیجة أھمیة النزوح الذي 
) وأحیاء Bidonvilleظھور أحیاء كوخیة (مما أدى إلى  وبدایة السبعینات منھ، الستینات و

أسوار   خلدا تدھور البناءات في بعض األحیاءھامشیة غیر منظمة على أطراف المدینة و
مما أدى  الذین انتقلوا إلى األطراف أساسااألصلیین األغنیاء تعویض السكان نتیجة المدینة 

كما  .نجدھا بالخصوص في األحیاء الشعبیة إدخال سلوكیات وانماط عیش ریفیة أساسا إلى 
ھدمت األسوار ولم یبقى منھا إال بعض األبواب (باي سعدون، باب الجدید، باي بحر، باب 

  الخضراء، ...).
 تعتمد في بعض األحیاء والمناطق  للمدینة  ھیكلة اجتماعیة ومجالیةأدت ھذه الحركة إلى  

وعنصر اندماج   مع الریف   تواصلمن العلى توزع عشائري وقبلي للسكان وھي شكل  تعتمد  
ھیكلة التي تعتمد أساسا على ال الجدیدة في الحیاة الحضریة، الجدید خاصة، النازح والمھاجر

  .ةاالقتصادی-یةاالجتماع
والحیوانات (مثل تربیة الدواجن والماشیة  مظاھرتتجلى ھذه السلوكیات في عدة 

كما ھو سائد في األریاف دون ایة رعایة تذكر  أحیانا    وتركھا سائبة  )الكالب والقططك  المنزلیة
التي تتجول في بعض من الخرفان أو بعض األبقار    مشھد القطعانومن السكان أو من السلط.  

 المسكن  ت نفس الشيء نالحظھ على مستوى استعماالأحیانا و  ریبة من المركزاألحیاء القأنھج  
وكذلك على مستوى العقلیات والسلوكیات االجتماعیة مثل الفردانیة المفرطة في األحیاء الغنیة 

في األحیاء الشعبیة والعالقات العرقیة والقبلیة والجھویة  كثفةعالقات االجتماعیة المخالفا لل
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قبلي داخل -والتي تجعل النسیج الحضري یخضع لتنظیم نقطي عرقي  ر القانونیةفي االحیاء غی
  ).Belhedi A 1983االقتصادي (-تنظیم عام یرجع أساسا للتنظیم االجتماعي

ھجین یجمع بین الحضري والریفي سلوكي  نتیجة نمط    ،في الواقع  ،ھذه السلوكیات ھي
ریفیا بأتم معنى الكلمة وھو ن أن یكون  في نفس الوقت دون أن یكون متأصال في المدینة ودو

  السكن الطرفي. انتشارما یتعزز من خالل 
  

  السكن الطرفي  -2.6

بالمدینة خارج الضواحي  المحیط الریفي في اكتساح المجال الطرفي یتمثل السكن  
األریاف والقرى ونمو المدن والضواحي المحیطة  إلى نمطین تجسما في تحضر خضعوی

 المدینة  للمدینة في إطار عملیة توزیع سكان  والتوسع الطرفيمن جھة    على عین المكان  بالمدن
  .الذین كانوا یقیمون بالمدینة من جھة أخرى

 الحجم الذي بلغتھ العاصمة اضطرھا إلى التوسع على  : التحضر على عین المكان
وضم التجمعات والقرى المتواجدة في األحزمة المحیطة بھا لتصبح فالحیة  حساب األراضي ال

یجعل العدید من  مما )Périurbanisationضواحي أو في شكل تحضر طرفي ( البمثابة 
متساكني ھذه المجاالت یجمع بین الحضري والریفي سواء ویمزج في سلوكیاتھ بین الطرفین 

والخدمات  األساسیة التجھیزات انتشار فال ھو ریفي وال ھو حضري. یتجلى ذلك من خالل 
بالنسبة لفئات سكانیة   الحضریة على عین المكان مع المحافظة على الشغل وخاصة في الفالحة

الضواحي الفالحیة خصوصیا مثل المناطق الریفیة المحیطة و  في  ه التمظھرات . نجد ھذھامة
البطان، سیدس ثابت، اللیل، الجدیدة، طبربة، البطان، سكرة،    يمرناق، منوبة، المرناقیة، واد

  .... قلعة األندلس، المحمدیة، 
 او النزوح ( بجانب ھذا التوجھ، نجد النزوح الحضري:  ة لألطرافالحضری  ھجرةال

خروج عدة شرائح من المدینة للسكن في المناطق الریفیة والتجمعات   الذي تمثل في  )المضاد
مما طعم منخفضة، بناء و ضوكلفة أرالمسكن ل والطبیعة حجم أكبرالقریبة للتمتع بالھدوء 

مجال ال یربطھا بالحافظت على مواطن عملھا بالمدینة و  ھذه التجمعات الریفیة بفئات اجتماعیة
ت إلى تحضر طرفي مترامي األطراف وھو نمط جدید ال نجده ضسوى السكن. ھذه العملیة أف

نمو بنسق ارفع من المناطق المركزیة  ویجعل االحزمة الخارجیة تإال حول كبریات المدن 
في غیاب أو بمساعدة أمثلة التھیئة نفسھا والتي تسعى بعض  سح المناطق الریفیةتكتو

ھو ما والجماعات المحلیة لجلب ھذه الشرائح المتوسطة والغنیة لتطعیم المجتمع المحلي. 
وتجمید  ستباقتطور البور الحضري بشكل جالب للنظر في إطار إستراتیجیات االیفسر 

لم یكن  المسار . ھذابأسعار مرتفعة مناسب األراضي الفالحیة قصد التفویت فیھا في الوقت ال
التي أصبحت ضروریة  ممكنا دون تطور وسائل النقل العمومي والخاص باستعمال السیارة

    .للتنقل بین المركز واألطراف
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 أو  ةضاألراضي أو الكلفة المنخفبجانب الخروج الطوعي لبعض السكان بحثا عن   
 الخواص والباعثین العقاریین للسكن كالة العقاریةللو نجد البرامج السكنیة ،الطبیعة والھدوء

 التي ساھمت في إعادة توزیع السكان تبعا لنفاذ المدخر العقاري في المناطق المركزیة والقریبة
المرناقیة،   مثل  مان مقبولةثوتجعل اإلقامة في األطراف المنفذ الوحید للحصول على مسكن بأ

في شكل شعاعي حول الطرقات مما أدى إلى امتداد ھذا التحضر وقع أساسا    فوشانة، رواد...
  اخطبوطي للعاصمة. 

صبح السكن العفوي أھك سنویا و  444بمعدل    1985و  1975فقد تسعت العاصمة بین    
 PNUE, PAM, Plan Bleuالسكن (% من توسع 44% من المساحة المبنیة و32یمثل 

2008.(  
  
  للنسیج الحضري : معوقات الموضع وتوجیھ خطوط النقل  ي خطبوطألمتداد ااال -7

تطورت المدینة بشكل ھام جعلھا تتوسع كثیرا حیث تمتد على مساحة ال تقل عن 
أدخلنا في العاصمة أذا ما  ھك 30000في حدود  وأكثربالنسبة إلقلیم تونس،  ھك  27100

بعض التجمعات التي ترتبط وظیفیا بھا ولكنھا تنتمي إلى والیات زغوان وباجة وبنزرت  
ساكن في الھكتار وھي تعتبر منخفضة بالنسبة لكبریات  82 سكانیة تناھزونابل. فالكثافة ال

 منھا. حتى الطرفیة المدن التي یكون فیھا السكن الجماعي أساسیا في العدید من أرجائھا
 بناء العمارات ال تسمح ب جدا ھشةز، في المركفي سھل فیضي، وخاصة  طبیعة األرضف

(سبخة  كبیرة مائیةشاسعة  حات طالشاھقة في المركز كما أن موقع المدینة في برزخ بین مس
والتالل المحیطة من الشمال الغربي والجنوب الشرقي  اریانة، سبخة السیجومي، البحیرة)

ھا تضطراالخروبة) ، جلود، جبل سیدي على الرایس، (الرابطة، جبل النحلي، جبل الجالز
  .تبعا لمسارات شعاعیة محدودة ھا األصلي منذ نھایة القرن التاسع عشر للتوسع خارج موقع

یحبذ السكن تجعلھ العقلیة السائدة لدي التونسي بصفة عامة من ناحیة أخرى، نجد أن 
ندرك جیدا كیف أن توسع العاصمة كان مفرطا والفردي وال یقیم في العمارات اال اضطرارا  

سیاسة السكنیة منذ البدایة في تشجیع الي. وقد ساھمت  رغم المجھودات لتشجیع السكن الجماع
السكن الفردي من خالل األحیاء الشعبیة والسكن الفردي المتطور وبرامج مقاومة السكن 

في تشجیع   بعد ذلك   والوكالة العقاریة للسكنللبالد التونسیة    العقاریة  الوطنیة  البدائي والشركة
في موازاة مع  من خالل البناء أو المقاسمعیفة والضالسكن الفردي لدى الفئات المتوسطة 

في البدایة  )CNELالدخار السكني (الوطني لصندوق التشجیع االدخار السكني من خالل 
منذ بدایة  ،ارتفاع كلفة السكناإلسكان في الوقت الذي جعل الى بنك  ل بعد ذلك تحوالذي و

 .مسكناقتناء شرائح عدیدة من الفئات االجتماعیة غیر قادرة على  ،السبعینات 
یواء الشرائح الضعیفة ولكن ارتفاع األسعار في البدایة إل  فحي أبن خلدون مثال، أنشأ 

ومكن الشرائح المتوسطة من االستیالء تماما العقاریة اثناء أنجاز العملیة أقصى ھذه الفئات 
كما أن الشرائح الفقیرة وجدت   على جزء ھام من ھذا الحي خالل السبعینات وبدایة الثمانینات.

للسكن   جأالمساكن االجتماعیة فكان علیھا أن تلت  نفسھا مقصیة تماما أمام توقف الدولة عن بناء
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دوار ھیشر والتضامن أحسن مثال لذلك حیث كان العفوي لحلحلة مشكل السكن ویمثل حي 
ملجأ للمھاجرین القدامى والذیم اقاموا في المدینة العتیقة أو أحیاء أخرى من المدینة وكان 

دة الثمانینات والتسعینات عن طریف وكالة لزاما على الدولة ان تتدخل لتھیئة ھذه األحیاء ولی
  ). ARRUالجدید والتھذیب العمراني (

من جھة أخرى، نجد سیاسة النقل قد ساھمت بشكل كبیر في ھذا التمدد المتزاید 
للعاصمة حیث تم إیالء النقل الطرقي والفردي األولویة من خالل التخلي عن النقل الحدیدي 

ارة یوصوال بما یسمى بالس  عن طریق القروضجیع امتالك  وتحریر النقل في السبعینات وتش
  على المركز.    االشعبة والتي مكنت الفئات المتوسطة من السكن بعید

جعلت العاصمة تتوسع بشكل اخطبوطي حول محاور النقل  ة العمرانیةھذه السیاس
یة التي ومد الطرقات الطرف شعاعیا بدرجة أولى رغم التعدیالت الحدیثة خذ شكالتوالتي ت
فكل الطرقات تؤدي للمركز الذي یمثل أھم   ....)  X, X2, Z4(الطریق  مختلف المناطق  تربط  

مع بدایة من السكان % 24في حین أنھ ال یتجاوز  % 52تمثل  بالعاصمة شغلمنطقة 
  وتشقھ كل الطرقات المؤدیة للعاصمة.  الثمانینات 

نسبة النفاذ مرتفعة   تكونحیث    ،ھذا االمتداد كان على طول الطرقات الوطنیة والجھویة
والقیم العقاریة كبیرة وحیث تتوطن الخدمات والمؤسسات. فالبناءات تكاد ال تنقطع من المركز  

 ،اللیل ياتجاه وادفي  لعاصمةحول اوصوال الى الضواحي والمدن الطرفیة التي توجد في 
  المرسى وسكرة... اتجاه طبربة والجدیدة، او فوشانة والمحمدیة وفي

داد كان نتیجة تضافر عدة عوامل طبیعیة وثقافیة وسیاسیة جعلت شركة النقل ھذا االمت
تستجیب غالبا لربط سكان مناطق جبھة التوسع الحضري تحت الضغط االجتماعي والسیاسي 

سیاسة الدولة. ونظرا ألھمیة السكن العفوي الذي تنفذ لما تمثلھ الشركة من خدمة عمومیة 
فأن سیاسة النقل كانت تتمثل غالبا في ربط ھذه األحیاء  % من المساكن40یناھز  ماثل یم

السیاسي متجاوزة   -في شكل عملیة تعدیلیة یطغى علیھا الطابع االجتماع  ،بصفة بعدیة والحقة
  التھیئة العمرانیة للبلدیات وللعاصمة ككل.  أمثلةفي 

ة للحافلة الشعاعیة، أدت في الواقع إلى شبكة خطوط نقلیة شعاعیبنیة شبكة الطرقات  ف
اتخذت شكل خطوط شعاعیة تربط المركز بأھم الضواحي (الخطوط   ،بدایة وحتى شبكة المترو

) مما ساھم في تعزیز ھذه الشرایین الثقیلة في اتجاه اریانة، المنیھلة، منوبة، بن عروس 1-6
  ) Réseau Ferroviaire Rapide RFR( والمروج. وستساھم شبكة النقل الحدیدي السریع

في مواصلة ھذا التوجھ نظرا لطبیعة ھذا النقل الذي یرتبط بكثافات مرتفعة للفئات  بدورھا
  .على النقل ویحقق المردودیة الدنیا للنقل المتوسطة والضعیفة أین یكون الطلب مرتفعا

  
  : معضلة العاصمة  النقل والنفاذ -8

یمثل النقل من أھم المشاكل التي تعترض العاصمة بجانب السكن والبیئة والتشغیل 
 District de( منتصف السبعینات ھتمام المخطط الجھوي للتھیئة في احیث كان محور 
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Tunis 1977 السكة  بجانب خطي للنقل الحضري كانت الحافلة تمثل الوسیلة الوحیدة) حین
ثم بعد ذلك برج  تونس حمام األنف) والجنوبیة (نس المرسىتوالشمالیة ( ضواحيالحدیدیة لل
من خالل االعتماد على النقل الجماعي وبعث مراز ثانویة مع تعزیز الطرقات  السدریة)

   والحد من الطابع الشعاعي لشبكة النقل.    ةالطرفی
 ةالنقل المناسبوسیلة منذ بدایة السبعینات في شكل دراسة لتحدید  ھبدأ ھذا التوج

اختیار النقل الجماعي الحدیدي في شكل ترمواي أو میترو، وتعزز ھذا إلى للعاصمة أفظت 
(الغرب، الشمال،  Yالتوجھ عند اختناق العاصمة بخطوطھا الشعاعیة الثالثة في شكل حرف 

. وقد وصلت السرعة )برشلونة - قةیباب سو -البساج محدود ( منطقة تلتقي فيالجنوب) 
حیث وصل عدد التنقالت الیومیة آنذاك  كلم/الساعة 10للحافالت آنذاك إلى حدود التجاریة 
 District de Tunis( 4وفترة تنقل یومي تصل إلى حدود الساعة والنصف  250000

خفیف المیترو الھذا ما أدى للقیام بدراسة أخرى في نھایة السبعینات لوضع شبكة  .)1978
على طول المسار خاصة في المركز الذي كان مع  انفاقأ نظرا لطبیعة التربة التي ال تقبل

سجل انسحاب ) Africa( نھایة القرن التاسع عشر منطقة بحریة وال ننسى أن نزل أفریكا
بناء وال تتحمل  ثابتةالطینیة غیر الثالث شركات في بناء األسس نظرا لطبیعة الرسوبات 

مسار  لتعدیل نسبي ل إقلیم تونس بدراسة قام ،في ھذا اإلطار األنفاق. وأالعمارات الشاھقة 
من بینھا توسیع منطقة   ونجح في ذلك بصفة نسبیة  )كنت قدا ساھمت فیھا بشكل كبیر(المیترو  

رغم اعتراض العدید من األطراف   او تجنب بعض المسارات  التقاء الخطوط في المركز، 
التي كانت تولي المردودیة أھمیة باإلضافة إلى   )SNTمن بینھا الشركة الوطنیة للنقل (آنذاك  

راضي واآلجال التي تتطلبھا مما جعل تكلفة الشبكة تتضاعف  انتزاع األالمشاكل العقاریة و
  ثالث مرات. 

ساھم تركز األنشطة بالمركز والبنیة الشعاعیة للطرقات وشبكات النقل في تشبع   
% من 63لیون یؤم المركز یومیا وان أكثر من م نجدالمنطقة المركزیة بشكل كبیر حیث 

كانت عن طریق الحافلة وإذا تقلصت ھذه النسبة الیوم   (باستثناء السیر على القدمین)  التنقالت 
الیوم ھذا الرقم حدود الملیون. ھذا التشبع جعل المركز التقلیدي  فوقذ یإفإنھا تبقى مرتفعة 

المركز وخروج فرقعة  نات مما أدي إلى  غیر قادر على استیعاب ھذه األدفاق منذ نھایة السبعی
 في مرحلة ثانیة  )Montplaisir(  محمد الخامس أوال ثم مونبلیزیر  شارع  الخدمات في اتجاه

البحیرة والمركز العمراني والنصر والمروج في مرحلة الحقة. ھذا وأحیاء المنزه والمنار ثم  
جتماعیة قة مع توطن الفئات االاالنزالق المركزي كان في اتجاه الشمال الشرقي أساسا في عال

وقد ساھم ذلك في إعادة توزع الفئات االجتماعیة بمختلف مستویاتھا على ارجاء  .المترفة

 
% تنقالت منتظمة للعمل والدراسة  72تنقل للفرد الواحد منھا  3.37مما یعطینا  1978تنقل تومي سنة  400 2888یساوي  تم تسجیل ما  - 4
بالحافلة قبل إنشاء % للنقل العمومي أساسا 27.3% من مجموع التنقالت بجانب 60.1% تنقل في اتجاه المركز. یمثل السیر علة القدمین 45.8و

% 68.4فالنقل العمومي كان یمثل    ). District de Tunis 1978% للوسائل األخرى كسیارات األجرة والدرجات (3.5% للسیارة، 9.2المترو و 
ارة بشكل كبیر تبعا لتطور  من مجموع التنقالت إذا ما استثنینا السیر على القدمین وھو یمثل أساسا المسافات القصیر. أما الیوم فقد ارتفعت نسبة السی

في مستوى    ملكیة السیارة وبرنامج تورید السیارات الشعبیة وكذلك إرساء نمط جدید یتمثل في النقل الجماعي وتراجع نسبیا النقل العمومي لكنھ یبقى
  مرتفع بالمقارنة مع عواصم أخرى. 
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المدینة وامتداد األحزمة السكنیة في موازاة مع إعادة توزع مناطق الشغل من مناطق صناعیة 
  وخدمیة وسیاحیة.

أزمة النقل سرعان ما تالشت نتیجة كان إلنشاء المیترو مساھمة في التحكم نسبیا في 
السعة مما جعل البعض وتزاید الطلب وعدم مسایرة المیترو لھ من حیث السرعة واالنتظام 

وتمیز بنفس اإلشكالیات بعد فترة وجیزة من  یتحدث عن تحول المیترو إلى سلسلة حافالت 
والتوقف في المحطات فترة الترقب طول و ظاظكتا) لما یشھده من Busification( احداثھ

ھذا الوضع جعل الفئات الحبیسة للنقل العمومي  وعدم االنتظام وعدم الراحة في التنقل...
تعیش أوضاعا عصیبة وأحیانا مأسویة للتنقل یومیا للدراسة والعمل لطول المعاناة وفترة 

    التنقل الیومي.
ین یعیشون یومیا من االكتظاظ ھذا الوضع یعیشھ كذلك أصحاب السیارات الخاصة الذ

والتشنج وتعطل حركة السیر مما یجعل فترة التنقل ترتفع كثیرا تكاد تناھز او تفوق الساعة 
لضرورة حیث تقل لإال  یقبل بھ    فالذھاب الى المركز أصبح أمرا مستعصیا وال  في كل رحلة.

نویة المحیطة رغم بعض أماكن الوقوف والمئاوي في قلب المدینة وفي العدید من المراكز الثا
و الخواص. أ...)     ،، وضع آالت لتحدید التوقفمئاويمبذولة للبلدیة (إنشاء عدة  المجھودات ال

 بعا على الدوامشإلى أن أصبح المركز مت وھذه ظاھرة بدأت تستفحل منذ منتصف السبعینات 
نبلیزیر، ثم ووقعت عملیة انزالق في اتجاه الشمال الشرقي (شارع محمد الخامس، منطقة مو

) وفرقعة المركز األصلي للعاصمة أدیا إلى بعث مراكز ثانویة مكنت 2وبعدھا  1البحیرة 
  العاصمة من ولوج مرحلة الحوضرة منذ الثمانیات.

  

 : الحاضرة تونس واشكالیة التھیئة   والمجال الحاضري الحوضرة -9

الثمانینات تدیر مجاال تم معنى الكلمة وبدأت العاصمة منذ أتمثل العاصمة حاضرة ب
 حجم تشمل ،داللتان )métropolisation( حوضرةشاسعا یمثل مجالھا الحاضري. ولل

  . المحیط بالعاصمة من جھة أخرى تنظیم المجالكذلك و من ناحیة دور المدینةو

   الحاضرة - 1.9
الحاضرة ھي مدینة كبیرة تتجاوز غالبا الملیون نسمة وتقوم بإیواء جل الخدمات النادرة 

ة، وطنیة او في یقلیمامتساكنیھا ولمتساكني المناطق التي تشع علیھا وتؤطرھا. فھي عاصمة  ل
مرحلة متقدمة عالمیة. فتونس تلعب دور العاصمة اإلقلیمیة تشع على كامل الشمال الشرقي 
وجزء من الشمال الغربي وشمال الساحل. وھي في نفس الوقت عاصمة وطنیة تضم كل 

: في البالد  المستوى سیاسیا واقتصادیا وثقافیا. فھي تمثل أھم مركز اقتصاديالخدمات من ھذا  
أھم المطارات ضم صناعي وتجاري وخدماتي وأكبر سوق استھالكي ومركز نقلي حیث ت

على رأس شبكة النقل البري والحدیدي والجوي والبحري وشبكة الطرقات ھي و ئوالموان
 .والذي سیساھم في تدعیم مكانة العاصمة قل السریعالسریعة التي تمثل الشكل الجدید من الن
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تطمح إلى أن تلعب الحاضرة المتوسطیة وكان ذلك من بین األھداف  كما أن العاصمة  
منذ السبعینات ولكن ھذا الجانب بقي محدودا  التوجیھیةالتي كانت حاضرة في أمثلة التھیئة 

لعلوم للتربیة والثقافة وا مة العربیةما بمقر الجامعة العربیة والمنظ ةرغم اضطالعھا في فتر
ولكن لفترة كانت ظرفیة باإلضافة إلى  )BAD( ) والبنك األفریقي للتنمیةAlesco(األلسكو

بعض المشاریع المالیة خالل التسعینات   ت فشل. كما  شعاعااأخرى أقل أھمیة ودولیة  مؤسسات  
   حدودیة تھیئة البحیرة الجنوبیة.أما مشروع سماء دبي، أو م  مالي في منطقة روادالمیناء  مثل ال

 حاضري ال مجال وتنظیم ال الحوضرة - 2.9
شاسع  لتولى تنظیم مجات حاضرة تتمثل الحوضرة في خضوع مجال شاسع لتأثیر    

الحاضري تبعا ألھداف عامة للمدینة تتجاوز مستوى الحي أو المنطقة او   حولھا یمثل المجال
إقلیمي أو  ،تحدد في مستوى أعلىتیصبح المجال المحلي خاضعا لسیاسة عامة . فالضاحیة

مثل توطن التجھیزات الكبرى من مالعب وأقطاب جامعیة أو استشفائیة أو مراكز  ،وطني
  المناطق الصناعیة والمینائیة والسیاحیة.  تجاریة كبرى أو الطرقات السیارة وبعث 

ترتكز الحوضرة على النقل حیث یصبح كامل المجال تشقھ أدفاق دون أن یكون   
المنطلق أو المستقر وتمیز سكانھ تحركیة مجالیة من خالل فصل السكن عن موطن العمل 

ار مستعصیا للمنزل عند منتصف النھیصبح فیھ الرجوع  ھما حیث  وطول المسافة الفاصلة بین
  نسبة ھامة من السكان. ل

ال یجد مبرراتھ إال في  ،والسكني والوظیفيھذه الحوضرة تتمیز بالتنوع السكاني   
السیاسة العامة للمدینة ككل. في ھذا اإلطار نتفھم توطن المركب الجامعي لمنوبة مع الثمانیات 
انطالقا من فرع لكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة في البدایة، أو المركب الریاضي برادس في 

تكنولوجیة بكل من الغزالة أو األقطاب ال  2001حیث جرا األلعاب المتوسطیة سنة    بدایة القرن
لنصل لمطار النفیضة القریب من المنطقة السیاحیة ومنوبة،  وسیدي ثابت وبرج السدریة

وھما یخدمان بدرجة  نابل ومینائھا في المیاه العمیقة المرتقب منذ عشرات السنین-الحمامات 
   كبیرة العاصمة.

) Fragmentation urbaine(كما أن حجم المدینة یجعل المجال الحضري متشظیا    
بدورة على المستوى االجتماعي حیث نجد تجاور مختلف الفئات االجتماعیة على مسافات 

یجعلنا ننتقل من السكن الغني إلى المتوسط والفقیر دون سابق اعالن أحیانا وھذا یعزز    قصیرة
لنقل التشظي المشھدي الذي تناولناه سابقا. فالمدینة تنتظم في شكل قطاعات حول محاور ا
نفس  تزید التفرقة االجتماعیة عمقا بترسخھا في المجال، تفرقة یعاد انتاجھا على مستوى

من سیدي بوسعید إلى الكرم  االجتماعي المنطقة حیث نجد في الضاحیة الشمالیة كل الطیف
من طرف  ة أو المبرمجة  المنجز،  المتوسطة  الفئات   مرورا بأحیاء  الغربي وبوسلسلة وحي اللیل

نجد نفس التشظي كذلك في المناطق األخرى    لسكني كعین زغوان أو حدائق المنزه...وكالة ا
  رادس... ،منوبة، اریانة ،وكذلك على مستوى نفس الضاحیة مثل المرسى
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فالعاصمة الیوم لھا من المقومات ما یجعلھا تقوم بدور الحاضرة تدیر مجاال حاضریا   
وجزء من الشمال الغربي كمجاز الباب أو  شاسعا یمتد على جزء كبیر من الشمال الشرقي
سلیمان أو ماطر ومنزل بورقیبة وبنزرت  الفحص. فمدن كنابل والحمامات وقرمبالیة و

) alternantes(وساحلھا ترتبط بالعاصمة أشد ارتباط إلى حد أن التنقالت الذھائیابیة 
أصبحت تشمل أعدادا كبیرة من الموظفین یتنقلون یومیا للعمل باإلضافة إلى قضاء حاجاتھم 

حلق الوادي -. فمیناء بنزرت یكاد یكون میناء تابعا لمیناء رادستجاریةالخدماتیة أو  الاألخرى  
العاصمة لتلبیة حاجاتھا من   ىوالمؤسسات الموجودة بكل من منزل بورقیبة وبنزرت تلتجي ال

كما أن المؤسسات الجامعیة بكامل الشمال الشرقي تنتمي  ات وجھة للمؤسسممات الالخد
  لجامعات تونس.

  

 الخاتمة 

وتحولھا إلى حاضرة تدیر    بشكل اخطبوطي  للعاصمة وتمددھاتطور العمراني  یطرح   
عدة إشكاالت على مستوى التنمیة والتھیئة الترابیة للعاصمة  ومتنوعا مجاال حاضریا شاسعا

یجعل التھیئة تطرح على مستوى أوسع  وھیكلة المنظومة الحضریة التونسیة بصفة عامة
 ةتطرح فیھ إشكاالت متعدد ةالمورفولوجیالحدود بكثیر یتجاوز حدود العاصمة اإلداریة أو 

تبعا لمكانتھا  تشمل النقل والبیئة والسكن والمنظومة الحضریة والتنمیة اإلقلیمیة في آن واحد
ة وتجلى ذلك في المثال الوطنیة وشساعة المنطقة المعنیة وتعقد وتشابك اإلشكالیات المطروح

  .2005التوجیھي التھیئة والتعمیر لتونس الكبرى سنة 
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