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 خالل بدقات الفترة االستعمارقة شنيري اليوقي حول أصول التعمري هب 

 إحداث اليرقة اإلستيطانية وتغري مكونات امليهد العمراين 

 بية عبيدي باحلاج

 

 خلص امل

إن تغري الظروف واألحداث اليت توالت على إيالة تونس خالل القرن التاسع عشر نتيجة انتصاب 

من التغريات السياسية واالقتصادية املرتبطة بدورها بالتحوالت العاملية  اجنّر عنهااحلماية الفرنسية وما 

يف مدينة تونس  وجتلّى ذلك خاصة. وتركيبتها املجالية العمرانية البالدواإلقليمية بّدلت كثريا من مالمح 

 املجال،وقد ارتبط ذلك بشكل وثيق بتغيّر الطبقات االجتماعية املالكة هلذا وأحوازها والريف املتاخم هلا. 

 جهة أخرى. الزراعي من جهة، وباالستعمارالباي وأعوانه، بشركات فرنسية أو مبعمرين من 

هول جمردة السفلى مبعزل عن هذه التحوالت بل بس " الواقعةهنشري "سيدي الشويقي تكن منطقةومل 

التفويت فيه لشركة فالحية خاصة حركة إعمار منذ  اهلنشري تعترب من أول املناطق تأثرا هبا.  فقد عرف

واتسع  وتعمري استمرت زهاء نصف قرن وفق معايري وقواعد حددهتا السلطات االستعمارية حسب احلاجة. 

هذا العمران إىل احلد الذي جعل من الضروري ربط هذا املركز العمراين الناشئ باملدينة بشبكة من الطرقات 

بالتهيئة املائية باإلضافة إىل إحداث هياكل إدارية ملتابعة شؤون هذه القرية. كما كان ذلك واعزا لالهتمام 

 اجلسور وهتيئة املعابر والقنوات.الترع وإقامة  يف هذا اإلطار شقّ الري. ومتّ وجتهيزات

 الشويقي خاللمن خالل دراسة تارخيية وأثرية للتطور التارخيي هلنشري سيدي  ا املقالهدف هذيو

من جمرد الريفي وحتوله من املجال  تاريخ قسمالقرن التاسع عشر إىل بسط عدد من القضايا املطروحة يف 

ذلك  يطرحو .متفاوتة األمهية للمدينة إىل مراكز عمرانيةبالتركيبة الفالحية التقليدية  ترتبط"هناشر" 

تشكيل تصوّر عام  ومبدىلة عمرانيا يف النسيج احلضري، تساؤل أساسي يتعلّق مبكانة هذه "اهلناشر" املتحوّ

 حتوّهلا.و"موحد" حول كيفية 

، االستعمار الزراعي، التعمري، إيالة تونس، القرن التاسع عشر، حركة عمرانية، هناشر فاتي: املكخلمات ال

 سيدي الشويقي، سهول جمردة السفلى، أمالك البايليك.

  املرجع لذكر امليال

حول أصول التعمري هبنشري الشويقي خالل بديات الفترة االستعمارية: إحداث القرية » باحلاج،بية عبيدي 

]نسخة والعمارة املغاربية  جملة التّاريخ واآلثار السبيل:، «اإلستيطانية وتغري مكونات املشهد العمراين
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 ميدمة

جذرية يف عمراهنا وتشكّل نسيجها،  احلديثة حتوالت موىف الفترةرفت األرياف بالبالد التونسية منذ ع

مع هتا تصاعدت وتري ولقد بدأت ظواهر هذه التحوالت قبيل انتصاب احلماية الفرنسية على البالد. مث

العمراين وهتيئة املجال  التنظيم تاريخ يف وشائكة حامسة مرحلةتعترب  الفرنسية اليت احلمايةانتصاب 

 تغطي ضيعاتو استيطانية قرى منظومة خلقيف  ية اجلديدةاهليكلة االستعمار الريفي عموما. ومتثلت

عن طريق وضع األيدي علـى األراضـي اخلـصبة وتفكيـك الطـابع العقاري وتتوغّل يف أعماقه  الريفي املجال

بصفة خاصة، باإلضافة إىل استحداث منط تعمريي غري مألوف. وقد أضحى املجال الريفي  مللكيات البايليك

تبعا لذلك جيسد ثنائية جمالية وتضادًا بارزًا بني املجال املستحدث املتمثل فـي الضيعات أو القرى 

املستعملة واملجال واملواد البنائية  حيـث الشكل، مع إقحام مناذج سكن مغايرة للنمط التقليدي من االستيطانية

سهول جمردة السفلى  يف باكرا هذه احلركة بوادروظهرت  .1" و"الدواوير"املداشر"املحلي املتمثل أساسا فـي 

 عمرانيةمراكز  هبا اليت أحدثت وىل اجلهاتمن أ "سيدي الشويقي"هنشري  وكانالقريبة من مدينة تونس. 

. ونشري يف هذا السياق أيضا إىل منذ بداية االحتالل باستغالل الثروة الفالحية للمنطقة ترتبط استعمارية

عن غريه يف جنزت على مستوى هذا العقار أزت أشكال التعمري اليت أمهية االختالفات النوعية اليت ميّ

وجوانب  اينالتب تقصّي نواحيالذي ميكن من خالل التفرّد كسبه بعض أما  املجال الريفي عموما، وهو

 أصول هذه التحوالت ودواعيها.بعض أن نفهم فيه التماثل 

دة أسئلة تتعلّق بآليات إنشاء هذه القرى االستيطانية ومراحلها. كما نشري أن طرح يف هذا الصدد عتو

 طرأتاليت  لتشكّلمراحل ا التعرّض لكافةال تروم وبكل تفاصيل الظاهرة. ال ترنو إىل اإلملام هذه الدراسة 

الريفي إبّان الفترة املذكورة، وإمنا تناول احلركية العمرانية من خالل زاوية طرح أثرية ومعمارية  العلى املج

اليت خلفتها الفترة االستعمارية  إدارة األشغال العامةوثائق  اعتمدنا لذلك على وقدإىل هذا املثال.  استنادا

املنهجية واستغالل وثائق ونصوص جديدة، كمصدر من مصادر تاريخ هذه املنطقة  وتطبيق عدد من املقاربات

ألمهيته على مستوى اإلشكاليات  خاصة نظراإفراد القرن التاسع عشر بعناية  احلديثة معيف الفترة 

بعة التا والضيعات املعطيات امليدانية مع ختصيص جزء للقيام جبرد املساحات املزروعة طرحناكما . املطروحة

أهم  ذلك بدراسة ناومراحل تطوّرها وأحلق القريةمث كان البحث يف تاريخ إنشاء  "شويقي"سيدي النشري هل

 .عمراينلنسيج الا مكوّنات

   املوقع واحلدود اجلغرافية"سيدي اليوقي "هشنيري 

ثابت وهي ذات مدلول غري  ،على جمال جغرايف واسع ،"هنشري سيدي الشويقي" ،تطلق هذه التسمية

املعطيات  عقارية يصعب حتديد ماهيتها يف ظلّ  مع عمليات تزامنتتسميات خمتلفة يبدو أهنا عرف  لكونه

الت السياسية وواقع لتحوّ ل ابني االمتداد والتقلص وفق ودورية عديدة تداوالت هد أيضاشحاليا. كما  املتاحة

املالكي أمر به القاضي  2من خالل "توجّه"ونتبيّن      .الذي عرفته املنطقة عرب تارخيها السيطرة على املجال

القسنطيين وبإشراف أمناء الفالحة أيب عبد اهلل  مساعده صاحلوتولّى األمر عنه  .1844 /1260 عام يف

وردت تفاصيله يف   .3بطلب من "احلضرة العلية"وذلك حممد ابن أمحد احلناشي وحممود بن حممد جعفر 
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أن  ،العدلني حمسن حممد وحممد يونس بن حممد متيمي التاريخ بشهادةيف  أبرمتوثيقة استرعاء  طيات

"هنشري سيدي  " أواهلنشري يقع جويف طرببة بقرب من "خنقة البواله" وكان يعرف قدميا بـ" هنشري تباس

مث أصبح يعرف بـ"هنشري سيدي الشويقي" نسبة للويل الصاحل . 4وهو مسجّل بإسم املحبسسامل التباسي" 

حتبيس "ماشيتني" من اهلنشري لفائدة ضريح  ،يف تاريخ مل نضبطه بعد ،وقد متّ .سيدي الشويقي"باملكان "

حيده قبلة طريق يعرف بـ"مسرب أيب النوايل"، ويتجه شرقا ليصل إىل طريق "خنقة البواله" و  .الويلّهذا 

من جانب الطريق الشرقية جسر يفصله عن سانيتني مشجرتني بكرم  اليت متر عرب اهلنشري. ويسامته

احلد عرب رصفة تعرف  اهلنشري مث ميرّ ويف اجلسر املذكور ويشملها حدّ جالعنب والتني. تقع احدامها 

ووادي "سيدي سامل التباسي". وحيده شرقا  ويتواصل إىل حدود ختم "سانية بوصوره" بـ"رصفة السواين"

إىل أن يتصل بالوادي املجاور لـ"سيدي صوره". وحيده غربا  . وحيده جوفا جبل "البواله"ن"طريق "كدية بازي

من أمالك  من األمالك املعدودةوهو"  طريق تفصله عن هنشري برج التوتة من حقوق احلرمني الشريفني.

فه العام يتصرف فيه ملوك إفريقية سلفا عن خلف البايليك منسوبا للجانب املذكور ويف حوزة املقام وتصرّ 

رحم اهلل السلف وبارك يف اخللف بنيابة وكاليهم عنهم وال يعلمونه خرج بإقطاع ألحد تفضلوا عليه هبا وال 

أحد ادعى بذلك يف شي منه سوى ماشيتني بوسط اهلنشري فيها ضريح الشيخ سيدي شويقي مميزة يسمعون 

ذكور وما زاد عن ذلك فللجانب املذكور ال يعلمون خروجه عن ذلك بناقل إىل حبس الشيخ الشويقي امل أهنا

العباس محيدة بن حممد عرف بيوض  ببيع اهلنشري أليب 1855-1837 قام بعد ذلك أمحد باشا باي .5"اآلن

 1260/5 صغرى وذلك يف الثاين والعشرين من شهر شعبان من سنةالبنباشي بثالثني ألف ريال تونسية 

مث قام املالك اجلديد يف  بشهادة الكاتب أمحد بن أيب الضياف قامي مقام وحممد بن سعيد. ،1844سبتمرب 

بية ابنة حسني باشا باي عن طريق وكيلها امساعيل "النائب بقمرق  ببيعه لزليخة 1871رمضان من سنة 

وق وابنها حممد التيجاين أمحد زرّ عنها زوجهاورثه ف بعشرين ألف ريال. الدخان وفابريكة كساوي العسكر"

ببيع اهلنشري املذكور عن طريق الوكيل  1288حمرم من سنة  20 يف الورثةوق ووالدهتا حنيفة. وقام زرّ

ألف  بعشرين Achille Castel Nuovo" نوفونيت قستيل اكيلي قستيل ابراهيم بن علي القماطي لـ"املركا

. ومتت أثناء هذه العملية إعادة ضبط حدود ام بتوثيقه لصاحل "الشركة العقارية هلنشري شويقي"قف .ريال

 : يلي العقار كماهذا 

يقع هذا اهلنشري على مدى سبع أميال غرب مدينة طرببة على الطريق الرابطة بني مدينة تونس 

د حد هذا العقار يف حال ولوجه من وميت وجهة ماطر. وتبلغ مساحته ألفني ومثامنائة وأربع وستني هكتارا.

التخم املذكور بني السواين  ويفصل .إىل اجلوف الشرقي القبلة ميتدناحية طرببة مع ختم هندي من غريب 

وبني السواين املغروسة واليت هي على ملك حممد برابه  "سيدي الشويقي"املشجرة بالعنب التابعة هلنشري 

مث يتصل احلد املذكور بالطريق املارة املوصلة إىل تونس اليت تصبح منتهى احلد من تلك  .ومحزة اخلياط

 من اجلهة "بوصوره"مث يرتفع مع أعايل وادي " بوصوره"ويشمل سانية  "بوصوره"مث يقطع وادي  .الناحية

احلد  يتواصلواليسرى وتبازيع املاء اليت هناك هي احلد الفاصل بني هنشري الشويقي وهنشري بوغمرين. 

مث مير قليال  ."بوفوار دي بارطبـ" عالية تعرفف من غربيه على مسافة مائة متر تقريبا "كدية" قواما وخيلّ 

احلد إىل أن  ويتابع .بينه وبني هنشري بوعليإىل أن يتصل برأس اجلبل الفاصل  باستقامةمع سبيل ممتد 

مث  .فران اجلريأحيث توجد  "حور اجلوديـ"مث ميتد حىت يتصل ب .يتصل باحلافة اليسرى لوادي بوحوالة
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ؤدية من طرببة إىل سيدي الشويقي شرقي إىل حدود السواين املحاذية للطريق امل-يتخذ احلد اجتاها جويف

 .6حبسلومن باب قابس إىل أفران اجلري حيث حيده هنشري برج التوتة وسواين تابعة ل

كثر أراضي البالد خصوبة أويعترب هذا الفحص من  .لىفجمردة الس سهول جزء من هذا املجال ميثلو

دة حو هذه السهول تكونو وذلك بفضل هنر جمردة وروافده اليت تشكل ما يقارب عشر املوارد املائية بالبالد.

ختترقها نفس و .فهي تتشابه من حيث البنية والتضاريسالطبيعية،  ن اخلصائصمجمالية تشترك يف كثري 

والربوات القليلة  ضابمن اهلبينهما جمموعة تنحصر و .اجلبلية من الناحيتني الشمالية واجلنوبيةالسالسل 

تربة طينّية وتربة غرينيّة وتربة طينيّة  إىلالتربة بوسط غريين وتصنّف  عموما وتتميّز املنطقة .االرتفاع

ع مومسّيا عات. أّما األمطار فتتوزّغرينّية ذات خصوبة مرتفعة تساعد على استقبال كل أنواع الغراسات والزرا

إىل غاية شهر أفريل وتتواصل مم/سنة. وتبدأ األشهر املمطرة من سبتمرب  400و 300ويتراوح معّدهلا بني 

تساعد و .درجة 20مم. ويبلغ معدّل احلرارة يف هذه الفترة  47.2ويبلغ املعدّل الشهري للتساقطـات باملنطقة 

ر سرعة وقوّة تتغيّ واألشهر األوىل من السنة على حتضري الزراعات الشتوية واألشهر الصيفية على اجلين. 

وتسيطر صيفا رياح اجلنوب  .فتهب يف الشتاء رياح قوية من الشمال والشمال الغريب ،الرياح حسب املواسم

 .7واجلنوب الغريب ورياح الشهيلي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 "سيدي الشويقي". موقع هنشري .1

 

 ومالكوه اصاخل لكاملبس وتتوّزع أراضيه بني احل .شاسعة أطرافبامتداد كبري و هذا اهلنشريخيتصّ و

 3االخنفاض بـ  هذا ويقّدر .من الناحية الغربية إىل الناحية الشرقية احندار يشوبه .كثريون واملنتفعني به

له من هذا اهلنشري وحتوّالوسط الطبيعي هو الذي حسم إىل حد كبري يف أمر ن بالتايل أن ونتبيّ  .8أمتار

على املجال  "سيدي الشويقيبـهنشري "ستيطاين االاملركز  أضفىكما . ريفي-جمال زراعي إىل جمال عمراين

عمري جماال "حيويا" مغريا يثري االهتمام لتتواىل بذلك حركات االستيطان والت وصريهاملحيط به أمهية قصوى 

 .بأكملهأرجاء فحص جمردة السفلى  لتعمّ 
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األوىل من ناحيتها  ستة أميال عن يبعد حوايلاجلديدة وطرببة حيث  اهلنشري مدينيتط هذا ويتوسّ

ولكنه ارتبط مبدينة طرببة بصفته جزء مما . بستة أميالويبعد عن الثانية من ناحيتها الغربية  .اجلوفية

"وطنها" وحدة تكوّن مع كمركز عمراين مشرف  هابفعل وجود اهلنشرياستفاد فقد  .يعرف بـ"وطن طرببة"

اليت دأبت، حني تعرضها للمدينة، على  كتب اجلغرافية والرحالتال يتأكد ذلك من خالل. ومتكاملة جمالية

الثنائية وقد انعكست هذه  وجود نوع من التكامل واالرتباط بني املجالني.ل عن يدلّعن ظهريها، مبا احلديث 

 .حضريا-مثل بدوره جماال "خمضرما" ريفيا على طبيعية املجال الزراعي الذي

بعض فيها مومسيا  رتعتمنطقة فالحية  عشر سوىومل تكن هذه املنطقة إىل حدود القرن التاسع 

اهلنشري وكان  .الفصائل الرحل اليت عرفت مبمارسة احلل والترحال بني مناطقها األصلية وبني مشايل البالد

ميثل جهة استقطاب هامة ألغلب الفصائل البدوية نظرا ملا يتميّز به من خصب ووفرة للماء والكأل. وقد 

يف  املناطق للمشاركةدأبت هذه املجموعات على قضاء فصلي الصيف واخلريف وجانب من فصل الشتاء هبذه 

يف احلركية العمرانية اليت شهدها  يحمور دور املجموعات القبليةموسم احلصاد وجين الزيتون. وكان هلذه 

 اهلنشري خالل هذه الفترة.

 خالل اليرن التاسع عير هبشنيري "سيدي اليوقي " التحوالت العيارقة والعمرانية 

 الرومانية إىل اهلشنيري "توبا"  من "سيدي اليوقي "أصول التعمري هبشنيري  .1

تعرف منطقة سهول جمردة السفلى عموما بأهنا 

حاضنة عمرانية منذ الفترة القدمية. وال ميثل موقع 

الشويقي استثناء يف هذا الصدد. فقد كانت حتتل املوقع 

اجليش ض هلا وقد تعرّ .Thubbaمدينة "توبا" الرومانية 

يف تقريره العام حول املنشآت املائية الرومانية الفرنسي 

 ه يف موىف القرن التاسع عشرمتّأبالبالد التونسية الذي 

تطرّق هذا التقرير إىل وقد  . 9 والذي نشره بول قوكالر

جلمع املاء كانت ال تزال  رومانية األصل وجود صهاريج

 Jean Peyrasويذكرها جون برياس طور االستخدام. 

كما . 10لريف قرطاج واملزارع التابعةضمن قائمة الضياع 

ذكرت الباحثة نادية فرشيو وجود خرائب ملدافن قدمية يف 

  .11املوقع

 

 
 هنشري "سيدي الشويقي" خالل الفترة الرومانية. .2

 (Jean Peyras, 1975, p. 181-222)املصدر:   

 
                                                           

9- Gauckler Paul, 1899, p. 66-74. 

10- Jean Peyras, 1975, p. 181-222. 

Leroy-Beaulieu Paul, 1911, p. 402-3.  

11- Naïdé Ferchiou, 1987, p. 13-69. 
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وطمست خملفات  .معامله ومزارعه وطال اخلراب .ويبدو أن هذا املوقع قد أمهل خالل الفترة الوسيطة

هذه الفترة مبعطيات تذكر حوله. وتبقى بذلك مصادر املكان إىل البداوة. فال متدنا  يداحلقبة الرومانية وأع

ا ال شك فيه أن خصوبة املنطقة وثرائها دفع السالطني . وممّكما ينبغي مالحمه العمرانية غري واضحة

لى املجال واالستفادة منه. وهو ما تؤكده لنا بعض املصادر املتأخرة اليت تورد أن احلفصيني إىل السيطرة ع

 احلضر منأهل ورمبا تقامسوا استغالله مع بعض   .12هذا املجال عموما كان يف تصرف "ملوك إفريقية"

ة العمرانية البني رديويبدو أن ذلك كان سببا يف ت .غري مباشر عن طريق وكالء ونظراء البطانة والوجهاء بنحو

 حيث تفيدنا ،الفترة احلديثة على امتدادوتالشيها وهو ما عمّق حالة التريّف اليت ستتواصل  القدمية باجلهة

 استغالل وانتاجوحدات  بعض حيوي أن اهلنشري مل يكن يف أغلبه سوى جمال فالحي ورعويبوثائق األرشيف 

 عمرانيةوجود نواة  األوىل إىلاإلشارات  وتعود. هبعض االستقرار ولو جزئيا على أرض تفرض فالحي رمبا

  1844 سنةاليت أمر هبا أمحد باشا باي وثيقة االسترعاء  متدنا حيث منتصف القرن التاسع عشر باملكان إىل

خمصصة  " ومباين"آبار معينة وعيون يضمّان التاريخ إبّ اهلنشري فقد كان   .13بتفاصيل عن بعض مالحمها

لالستغالل الفالحي، وسواين معدة إلنتاج اخلضر وأخرى إلنتاج العنب وأراضي للحبوب  ىللسكىن وأخر

فندق وبه دارا معدة لسكىن صاحب امللك،  توكان غابات جبلية.أحراش وإضافة إىل شعراء و 14"بيضاء"وأخرى 

خمازن مخسني رأسا من اخليل ومائة من البقر وعلى اصطبالت تسع يسمى "الفندق األعلى" يشتمل على 

وأماكن خلدمة أرباب الصنائع وعلى سبعة بيوت و"حوش" للخيل يسع أحد عشر رأسا وخمزنا حلفظ املحاريث 

ونرجح أهنا كانت تستخدم إليواء العمال إن وجدوا. كما يوجد  ،وبيتان اثنان مل يذكر النص وجه استغالهلا

ستة لسع تت توأربعة اصطباليت ب يشتمل على"حوش" آخر يسع مائيت ثور وبه بيتني و"حوش" للبقرات 

ت الوثيقة على وجود "برطالن" اثنان يسعان مخسة وعشرين بقرة "حالبات" وست وثالثني "عجلة". كما نصّ 

حلفظ الفراض من "يستعمل  وأربعني بقرة، باإلضافة إىل "حوش اهلالل" الذي يشتمل على حمل مسقف

وعلى قهوة عربية وعلى اصطبلني لربط احدى وعشرين رأسا من اخليل وعلى مخسة وثالثني بيتا  ،الغنم

 .15"للخدامه، وحمل يسمى "كشك اجلزايرية" يشتمل على مثانية بيوت

ثالث سواين مشجرة بالعنب عمر الشجرة من كما أشارت الوثيقة إىل وجود عدة زراعات وغراسات: "

ة مزروعة بأنواع اخلضر، على وادي غبطة أرض مغروسة حوايل من مدة عام ست إىل اثين عشر عاما، ساني

أو عامني، على وادي الزيتون ثالث سواين مغروسة دوايل وسانيتان زيتون، على وادي بوصورة سانية مشجرة 

أرض مغروسة بالشجر املسمى "اكليبتوس" وشجر الفلفل، ويف وبالعنب وغريها من األشجار املثمرة )....( 

 وجود نشاط زراعي متنوّع ومتواصل على ىلويعد ذلك إشارة صرحية إ  .16"ات خمتلفة أرض خمدومةجه

أشارت نفس الوثيقة إىل وجود برج دون أن  كما امتداد السنة ويفترض وجود حد أدىن من اليد العاملة.

أو من أمر  قام بذلك. كما مل تذكر تاريخ تشييده وال من وأوصافه املبىن مكونات تفاصيل كافية عن تتضمّن

 (1835-1824) ابنة حسني باشا باي "زليخة بية". ونفترض على ضوء ما توفر لنا من معلومات أن األمرية به

 سنة  إىل 1855/ 1271اليت امتدت من سنة و امتالكها للهنشري فترة أثناءهي من قامت ببناء الربج املذكور 

باجلزم  اليت توردها املصادر املتاحة واملبتورة الدالئل املبهمة واملتفرقة حاليا، تعيقنا،بيد أنه  . 1871/ 1288

                                                           
 .4، م. 73أ.و.ت.، س. د، ص. . و 9ملف  أرشيف امللكية العقارية، -12

 .9أرشيف امللكية العقارية، ملف عدد  -13

 .وصف يطلق على األراضي البور -14

 .9أرشيف امللكية العقارية، ملف عدد  -15

 .9أرشيف امللكية العقارية، ملف عدد  -16
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النواة ر جتذّننفي فرضية  أن أيضاال يسعنا كما ة املعامل إىل حدود هذا التاريخ. بوجود بنية عمرانية واضح

 .إىل الفترة الوسيطةالعمرانية املذكورة وامتداد أصوهلا 

الفالحة الشاسعة اليت  املجال خالل أغلب مراحل الفترة احلديثة على هذا سيطرت ،وعلى وجه العموم

الغيث النافع فحسب. كما  تقتصر على ترقبنظام املناوبة الزراعية وال حتتاج إىل جمهود كبري و ال تعتمد

زادت السباخ املنتشرة يف بعض أرجاء اهلنشري ومشهد األحراش املحاذي هلا وتواجد بعض املرتفعات الغابية 

وقد أدت الظرفية السياسية  ان هذه الفترة.براز حالة الترّيف العميقة اليت كان عليها اهلنشري إبّإمن 

إىل تفاقم الصعوبات اليت حلقت ، 1864ثورة  أثناء، خاصة واالجتماعية املضطربة يف أواخر القرن التاسع عشر

األراضي املساحات اجلرداء وبذلك  زدادلتبالفالحة وطرق استغالل األرض، فأتلفت املزروعات وأهلكت الغروس 

الذي كان يف أغلبه أرض  "هنشري سيدي الشويقي". وقد تركت هذه الظرفية الصعبة آثارها على اتساعا البور

من  كرائه مجع أو نتاجه إن وجدإمن حني آلخر وحتصيل  لّ اقتصار مهمة الوكيل على تفقده" يف ظبيضاء"

  مباشرة. غني له دون االهتمام بهاملتسوّ

 جمرّد احللول ،هيسري من العمال القارين فيعدد  باستثناءومل يتجاوز التواجد البشري يف اهلنشري، 

 بعض القبائل الرحل وشبه الرحل الذين اعتادوا ارتياد املنطقة خالل مواسم احلصاد خليام وقطعاناملومسي 

على حتجيم هذه الظاهرة  البالدحلوهلا ب وقد سعت السلطات االستعمارية منذشتاءا.  الزيتون وجينّ صيفا

فأرست ترسانة من القوانني العقارية حددت هبا املجاالت الرعوية واألراضي القبلية. كما سنت  .وتقليصها

. فتضاءلت بذلك التنقالت املومسية 17الظاعنةمجلة من القرارات واألوامر تضبط مسار حترك القبائل 

 ء.وامغرقا يف التريّف واخل للمنطقة ليبدو املشهد العامتالشت رويدا وريدا مث املعتادة. 

خالل أغلب مراحل الفترة احلديثة على هامش الدورة  ظلّ "سيدي شويقي"هنشري  ونستشف بذلك أن

وقد انعكس ذلك على بنيته العمرانية واملعمارية اليت  .بني حاليت االستغالل واالمهال متأرجحااالقتصادية 

يفيد توسّع هذه النواة العمرانية املذكورة إىل  لنا ماة عموما. كما مل يتوفر املعامل وهشّت غري واضحة ظلّ

 حدود انتصاب احلماية الفرنسية والتفويت يف هذا اهلنشري بالبيع إىل بعض املعمرين األجانب.

 قة  من اهلشنيري إىل الير"سيدي اليوقي "البشنية العمرانية هلشنيري  ّولالتدخل االستعماري وحت .2

 االستيطانية

غرس بذور ل هتدفمدروسة  استراتيجيةوفق  1881عملت السياسة الفرنسية االستعمارية منذ سنة 

هلا اخضاعه ومن مثة استغالله. وقد ارتأت اتباع  بسط سيطرهتا على املجال حىت يتسىنّ من أجلاالستيطان 

 ناءأث آنفاوجتنبها الوقوع ثانية يف نفس املصاعب اليت واجهتها  .سياسة مرحلية تستجيب ملقتضيات كل فترة

اجلزائر. فخلقت مناهج وأدوات ووسائل من أجل حتقيق ذلك، فصاغت لذلك شروطا بالتجربة االستيطانية 

ونتج عن ذلك عدة حتوالت هيكلية مشلت كامل   .18قانونية ومادية إلضفاء الصبغة الشرعية هلذا الوجود

هناشر البايليك ومن ضمنها "هنشري  مستغلّة أراضي يف ريف مدينة تونسوظهرت أوىل بوادرها  .تراب االيالة

ت على امتداد أطوار خمتلفة. ونرصد يف هذا ومل تظهر هذه التغريات دفقة واحدة وإمنا متّ  سيدي الشويقي".

 الصدد مرحلتني حامستني:

                                                           
17  - Marouane Lajili, 2010, p. 113-133. 

18  - Marouane Lajili, 2010, p. 69-90. 
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 االستيطانية األوىل النواة مرحلة االستعمار احلر وإنشاء -أ

واقعا جديدا غيّر من  Fossiezلفرنسي يدعى فوسيي  1871التفويت فيه سنة عرف اهلنشري منذ 

وهو ما يؤكد وجود مباين صاحلة للسكن  مالحمه الكثري. فقد استقر املالك اجلديد مع عائلته يف اهلنشري

ورثها عن املالك القدمي. ومل تتوفر لنا معطيات متكننا من رصد التحوالت اليت طرأت على اهلنشري خالل 

1884 ببيع اهلنشري لشركة عقارية سنة قام ورثتههذه العشرية. مث 
بتوثيقه بإدارة حفظ امللكية  قامت. 19

فلقد وجد ك تاريخ طويل هلذا اهلنشري مع حركة االستيطان والتعمري. ليبدأ بذل 1888"دفتر خانة" سنة 

مل الشركة االستعمارية املستثمرة  بيد أناملستعمر متسعا من األرض واملجال متكن من تشكيله وفق مآربه. 

ذلك الفضاء اخلصب الواسع االمتداد والذي انعدمت فيه أبسط مقومات العمران على استغالل ن متتمكن 

 اأكمل الوجوه دون السعي لتعديله وتطويعه ملتطلبات النشاط اجلديد ومستلزماته، سيما وأنه كان فضاء

 تصر علىحمتشما ويق كان من قبل، فتعاطي املالكني األصليني مع املجال بشكل جيد جغرافّيا بكرا مل يستغل

    .20ت املرتفعات والسباخ والغابة التابعة له دون استغالل البتةبذر بعض أقسام اهلنشري يف حني ظلّ

 Paul Leroyبوليو   اترأسها بول لورو. "شركة هنشري شويقي" بـ الشركة املستغّلة للهنشريتعرف 

Beaulieu. شرف على إداراهتا املباشرة بول سوقان أوPaul Seguin . مع الفضاء وختطيطها  ارهتن تعاملهاوقد

  .21ذلك املكان املقفر نشوء بوادر عمران جديد يف مينعله مبنطق االستغالل الفالحي أوال. بيد أن ذلك مل 

يف إنشاء مستغلة فالحية على أرض اهلنشري تقوم على زراعة الكروم التعمري االستيطاين  جتليّاتمتثلت أوىل و

من الصهاريج  اعدد فاستعملت .مجيع مكونات املوقع القدمي استخدامالشركة إىل  تكما عمد .اخلموروإنتاج 

املباين اجلديدة. ومت اقتالع عدد من  استعانت حبجارة املوقع الروماين القدمي لتشييدوالرومانية كمخازن. 

كانيكية على وركزت مضخة مي .األعمدة واالحتفاظ هبا يف برج املكان. واستعملت أيضا ثالثة آبار رومانية

وبلغ سكان . و"دواوير" العمال املحيطة هبا حباجتهم من املاء الضيعةأحدها. وكانت هذه اآلبار كافية لتزويد 

وهم  حليني من السكان امل 60ايطاليا،  30فرنسني،  03يتوزعون كما يلي:  نسمة 93اهلنشري يف هذا التاريخ 

 . 22مجلة العاملني باهلنشري

ة ئماو، احبوب تارهكأربعمائة منها  زرعت تارهك ثالثة آالف ،1902-1901 سنة ،اهلنشريبلغت مساحة و

اثنني  كما ضمت املستغلة قطيعا هاما يتألف من .تارهك ثالمثائة، يف حني مت هتجيع اعلف تاراهك ومخسون

مائة خروف "تونسي" و مخسمائةو ،" غريبومخسمائة خروف " للحراثة، وأربعني ثورا ،وبغال احصان وسبعني

ويتمتعون بامتيازات على غرار  إيطاليا بصفة دائمة مائة ومخسنيوكان يعمل باهلنشري  بقرة. ومخسة وستني

وبعض  نياألهايل والنازح ن باقي العمال مناالقامة يف مساكن توفرها الشركة تقع داخل حدود املستغلة. ويتكوّ

وكانوا يعانون من ظروف سكن مزرية ورثّة. فلم  ًااملهاجرين اجلزائريني والفزانيني الذين يتم تشغيلهم فصلي

 حقريةكانوا يقيمون يف أكواخ و ص للعمال من طرف الشركةيستفيدوا كنظرائهم األوروبيني من السكن املخصّ

 .23على مقربة من الضيعةوخيام بالية 

                                                           
19- François Dornier, 2000, p. 377. 

20- Marcel Larnaude, 1925, p. 560-563. 

 .9أرشيف امللكية العقارية، ملف عدد  -21

22- P. De Beaumont (dir.), Bulletin annuel de l’Association des colons de la région de Tebourba, imprimerie de 

l’Association Ouvrière, Tunis, 1902. 

23- Idem. 
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خصصت  ستة آالف هكتارا 1911سنة تعزيز مساحة اهلنشري الذي أصبح يبلغ وقد تابعت الشركة  

عامال من  ثالمثائة واثنني وتسعنيكما ازداد عدد العمال أيضا ليبلغ عنب. السة اغرلأربع مائة هكتارا  منها

 . 24اإليطايلخمتلفة مع غلبة واضحة للعنصر  جنسيات أوروبية

أوال  يف حركة تعمريية حثيثة هبدف إحكام استغالل اهلنشريالشركة املالكة للهنشري وقد اخنرطت 

فيها  يتمّ  املكان. فقامت بتركيز تعاونية للخموروحتسني ظروف إقامة العمال وحثهم على االستقرار هنائيا ب

الملوند  لعصر العنب وختزينه. وقد ظهر هذا املعلم منذ هناية القرن التاسع عشر يف لوحة مائية نشرها شار

ويتكوّن مبىن املعصرة من قسمني يف شكل مستطيل. يستخدم األول الستقبال العنب وهرسه  .25يف كتابه

وتكسو جدراهنا طبقة ملساء من املالط  .أحواض ضخمة مربعة الشكل ومبنية من احلجارة يف سبعةوختمريه 

تنتهي إىل وتنحدر أرضيتها قليال يف اجتاه الشمال. وينتهي كل حوض مباسورة تتصل بقناة  .أمحر اللون

حوض خارج املبىن يستخدم لتجميع فواضل الترسبات. وحيتوي القسم الثاين على صهاريج طولية برميلية 

 الشكل لتخزين اخلمر وحفظه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1899 النواة االستيطانية هبنشري "سيدي الشويقي" سنة .3

 (.Charles Lallemand, La Tunisie pays de protectorat français, Maison Quantin, Paris, 1892, p.228) :املصدر

يضم مساكن صغرية متالصقة كانت تستخدم  .أيضا مستطيل الشكلآخر يوجد قبالة املعصرة بناء و

من غربيه مبىن يتكوّن من غرف ذات أقباء نصف برميلية وهي متثل جزء  إليواء العمال القارين. ويسامته

 إليواءأثبتت تقارير الشركة فيما بعد استعماله و .1844من الفندق الذي أشارت إليه وثيقة االسترعاء سنة 

  إىل موىفو ومل يزد عمران اهلنشري عن ذلك خالل هذه املرحلة .26العمال يف بداية استقرارها يف اهلنشري

مبقتضى ذلك حتت نظر اإلدارة العامة  وأضحى  .الدولةتاريخ انتقال ملكية اهلنشري إىل ملك  1929 سنة

على ترسيخ العمران االستيطاين باهلنشري والذي  1932للفالحة والتجارة واالستعمار واليت ستعمل منذ 

 سيتخذ شكال رمسيا.

                                                           
24- François Dornier, 2000, p. 377. 

25- Charles Lallemand, 2000, p. 36. 

26- P. De Beaumont (dir.), Bulletin annuel de l’Association des colons de la région de Tebourba, imprimerie de 

l’Association Ouvrière, Tunis, 1902. 
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 مرحلة االستعمار الرمسي وإنشاء القرية االستيطانية  -ب

ه املعمرين خالل هذوعلى الرغم من التسهيالت اجلمة اليت حصلت عليها الشركات االستعمارية وكبار 

والعمل اهلجرة  علىفقد وجد أن نظام االستعمار احلر مل يشجع سوى العدد القليل من الفرنسيني  ،املرحلة

ن وبعد أن تبيّ .ومكثّفة املجال الريفي خالل هذه الفترة غري مستغل بصفة مباشرة يف املجال الزراعي. وظلّ

مل تتواىن اإلدارة االستعمارية الفرنسية يف مباشرة  ،هلا قصور االستعمار احلر عن بسط هيمنته على املجال

االستعمار عملية االستغالل االقتصادي واالستيطان بصفة رمسية لتبدأ بذلك فترة جديدة تعرف بفترة 

فتنامت حركة التوطني على إثر احلرب العاملية األوىل. وكان تدخل الدولة املباشر  .أو االستعمار املدعّم الرمسي

  دارة العامة للفالحة والتجارة واالستعمار اليت كانت تتوىل االشراف على هذه العملية.عن طريق اإليتّم 

وانبثقت من العدم جتمعات سكنية ما فتئت تكرب انطالقا  .استعماريةواستحدثت "مستوطنات" أو باألحرى قرى 

. كما كان املقصود من هذا " ملزيج من املجموعات االجتماعية خمتلفة األصول واجلذوراستنباتمن عمليات "

 نظريه الفرنسي. اكثري ىختطل الرمسي للدولة يف جمريات التوطني موازنة العنصر اإليطايل الذي التدخّ

. بالنسبة هلنشري "سيدي الشويقي"وكانت نتائج مرحلة االستعمار احلر ضئيلة من الناحية العمرانية 

 الباقي. سوّغتجزء من اهلنشري بصفة مباشرة و . فقد اكتفت باستغاللفلم يكن ذلك من أولويات الشركة

حتوّله مللك الدولة اخلاص استنادا إىل األوامر والقرارات الصادرة يف  منذرت وترية استغالل اهلنشري مث تغيّ 

. الشأن واليت اهتمت بتقنني وتنظيم بيع أراضي ملك الدولة اخلاص لفائدة االستيطان االستعماريهذا 

، 1927أفريل  25أمر و، 1924جويلية  1أمر و، 1923جويلية  2أمر و، 1914جانفي  24 أمر وحنص" بالذكر

1925فيفري  10قرار و، 1924أوت  1قرار و
27. 

مقسما  59إىل  1932 سنة اإلدارة العامة للفالحة والتجارة واالستعمار اشرافحتت تقسيم اهلنشري  تمّ ف

وانطلقت عملية التفويت يف هذه املقاسم وبيعها  . 28االحتفاظ بستة منها إلنشاء مباين مدنيةووقع عمرانيا. 

اإلدارة العامة للفالحة كما قامت   .29مع االلتزام بالشروط املقررة يف مثل هذه العمليات 1932أفريل  25يف 

والتجارة واالستعمار بتوطني عدد من املعمرين األوروبيني أعطيت هلم األولوية يف اختيار املقاسم اخلاصة 

يج يلالستقرار. نذكر منها تسهبم. وقد أمهل املستفيدين مدة سنتني إلجناز مجلة من األعمال الضرورية 

فرنك. كما منعوا من التصرف يف  15000األرض جبدار أو بنبات الصبار وإقامة مباين ال تقل قيمتها عن 

 . 30وملدة عشرين عاما العامة للفالحة والتجارة واالستعمار إذن اإلدارةهذه العقارات بالبيع أو الكراء دون 

 

 

 

 

                                                           
27- Marouane Lajili, 2010, p. 183. 

 .6 ، م.252، ص. E أ.و.ت.، س. -28

 .1932مارس  25الرائد الرمسي  -29

 .6 ، م.252، ص. E أ.و.ت.، س. -30
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 .1932"سيدي الشويقي" سنة  تقسيم هنشري مثال .4

ىل تطور املشهد العقاري هبنشري سيدي الشويقي خالل الفترة املمتدة إوأدت احلركة العمرانية والبشرية 

. فقد حتوّل ما كان عقارا ذا صبغة فالحية باألساس اىل قرية استيطانية تامة املالمح 1945و 1920بني سنيت 

واملومسية  العاملة القارةاليد  شكّلتوقد  .31امللكيات الفالحية والضياع اخلاصةتتخلل املسافات الفاصلة بينها 

 خلمورالنواة األوىل ملسار التمركز والتوطن السكّاين يف هذا اهلنشري. وقد حصل األوروبيون العاملون بشركة ا

 :وقد أحصيناهم يف اجلدول التايلهم املقاسم الواقعة يف حميط مركز القرية. على أ

                                                           
31- Beya Abidi-Belhadj, 2014, p. 11-32. 

تاريخ  االسم

 االلتحاق

 باهلنشري

بلد 

 األصل

تاريخ  االسم

 االلتحاق

 باهلنشري

 بلد األصل

 ايطاليا ALMANZA 1931 أملانزا/ فرنسا SEGUIN 1893 سوقان/

 ايطاليا BIANCO 1931 بيانكو/ ايطاليا FALCO 1899 فالكو/

 سيورتينو/

SCIORTINO 

 بوماريتو/ فرنسا 1902

BOMARITO 

 ايطاليا 1931

 شيورتينو/ اجلزائر VALLIN 1906 فاالن/

CHIORTINO 

 ايطاليا 1931
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واختذت القرية املستحدثة منطا خمتلفا ال يشبه كثريا 

القرية األوروبيّة وهو شكل أملته خصائص املوقع الطبوغرافية 

وخملفات مرحلة االستيطان احلر اليت مل ختضع ملثال مسبق 

استقّر فعلى االدارة االستعمارية فيما بعد مراعاة ذلك.  موحتت

وغري بعيد  اخلمورمركز القرية اجلديد على مقربة من شركة 

.  "توبا" عن زاوية "سيدي الشويقي" أي على أطالل املوقع القدمي

وشكّلت الطريق الرابطة بني هضبة الكنيسة وأسفل هضبة زاوية 

"سيدي الشويقي" واليت تتقاطع مع الطريق املؤدية مشاال جلهة 

لقرية االستعمارية ل الرئيسي حوراملماطر وجنوبا ملدينة طرببة، 

وزاوية  اخلموركما شكل املسلك الرابط بني شركة   دثة.املستح

الشويقي املحور الثاين الذي قسّم مركز القرية إىل أربعة أقسام 

  رئيسية.

 

 ايطاليا DIANA 1931 ديانا/ اجلزائر FARELLA 1918 فارال/

 اجلزائر GARCIA 1931 قارسيا/ فرنسا ROGERET 1920 روجوري/

 اجلزائر GILARDI 1931 جيالردي/ اجلزائر LAPORTE 1923 البورت/

 DI دي تراباين/

TRAPANI 

 فرنسا HUILLE 1931 يول/ ايطاليا 1923

 اجلزائر LARRE 1931 الر/ فرنسا LECOULS 1924 لوكول/

 موستاكيا/

MUSTACCHIA 

 مارشيوين/ ايطاليا 1924

MARCHIONI 

 فرنسا 1931

 بوتيبان/ اجلزائر PERPERE 1926 بارباري/

PETITPAIN 

 فرنسا 1931

 اجلزائر POMMIER 1931 بومي/ اجلزائر BRUN 1930 بران/

 سرياكوزا/ فرنسا SARUS 1931 ساريس/

SIRACUSA 

 ايطاليا 1931

  فرنسا WADEL 1931 وادل/

 حماور القرية الرئيسية وأقسامها. .5
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ع مث تتوزّ عمرانية أفقية مستقيمة. بنية بذلك مشكلة اجلهتني كلتا ويف طوله على املساكن تراصفت مث

وقد احتوى مركز قرية الشويقي  .حيث انتشرت الضيعات اخلاصة املسالك املؤدية ملختلف أرجاء اهلنشري

مركز بريد وتلغراف ومركز طيب يشرف عليه ، اخلموروخمازن  للهنشري باإلضافة إىل مقر الشركة املستغلة

مركز جندرمة و Menneteau املدعو يديرهاومدرسة خمتلطة وجمانية    Chomienne املسمى الطبيب

  .يعمل أغلبهم بالشركة 516سكانه  وبلغ عددومطعم. 

 

 

 

 

 

 

 ، الكنيسة، زاوية "سيدي الشويقي واملقربة(.مورمكونات مركز قرية "سيدي الشويقي" )شركة اخل .6

وال تزال املنطقة حتتفظ بعدد من الضيعات يف طور االستغالل على غرار ضيعة املعمر روجوري 

ROGERET ودي تراباين ،DI TRAPANI وسرياكوزا SIRACUSA ضيعة املشرف اإلداري على الشركة و

على الطريق اليت تصل مدينة تونس  ةتقع هذه الضيعو وهي األقدم يف املنطقة. SEGUINسوقان بول 

وطرببة جبهة ماطر. وتتفرع عنها على مستوى مفرق القرية مسالك فرعية تربط منطقة الشويقي جبهة 

. ومن الناحية الشمالية الشرقية جند طريق ار امللح وبزنرتاجلديدة وشواط اليت ترتبط بدورها بطريق غ

ش وبرج حبيب ومنها إىل قرعة املبطوحة فمزنل راشد وبزنرت. كما تصل الطريق املتجهة قالّ رتصلها بعني ت

مبنطقة برج العامري لتتصل فيما يليه بكامل اجلهة  ،ROGERETغربا، واليت متر بضيعة املعّمر روجوري 

 بية.الشمالية الغر

  

 

 

 

 

 

 

 موقع ضيعة بول سوقان والطرق واملسالك املتصلة. .7-8
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وتعترب ضيعة بول سوقان املشرف على إدارة اهلنشري وشركة اخلمور أوىل الضيعات اليت مت بنائها يف 

آر. وكانت حتتوي  10هك و 126اهلنشري وتبلغ مساحتها حتتل املقسم السابع من مثال تقسيم وهي  اجلهة.

على مزنل إلقامة املالك يتكّون من بيت استقبال وأربع غرف ومطبخ ومنافع. وتتصل به من الناحية الشرقية 

تليه عدة غرف إلقامة العمّال مث ورشات وخمازن للقموح واخلمور. ويسامت  .مسكن صغري لرئيس العمال

 .وحظائر رية. يوجد على جانبيها اسطبالتهذه املباين باحة كب

 

 

 

 

 

 

 .خمطط ضيعة بول سوقان .9

ربط هذا املركز العمراين الناشئ باملدينة بشبكة من الطرقات باإلضافة  مماّ فرضاتسع هذا العمران مث 

 تكثيفلالهتمام مبشروعات الري لل دافعاإىل إحداث هياكل إدارية ملتابعة شؤون هذه القرية. كما كان ذلك 

مة يف هذا اإلطار شق الترع وإقا الزراعة يف هذا الريف اخلصب واملمتد على مقربة من وادي جمردة. ومتّ 

 مركز اهلنشري ومدينة طرببة متوفرة بني خدمة نقل بالعربات وقد كانت اجلسور وهتيئة املعابر والقنوات.

 . 32مبعدل رحلتني يف اليوم

 خامتة

ريف مدينة مرحلة مركزية من مراحل تشكل التوطن احلضري ب هذا البحث حولنتبيّن من خالل 

اجلغرايف  هذا املجالت بأن مجلة التحوالت اهليكلية اليت مسّ  احلقبة االستعمارية،تونس خالل الفترة احلديثة و

 يربز جليا من خالل متابعة توزيع والذيالزراعي عن قوة احلضور االستعماري املرتبط باالستغالل  جنمت

 السكاين التجمع شهدها اليت العمرانية التوسعات بريف مدينة تونس. وتعكس االستعمارية القرى مراكز

 بروز أشكال إىل أدت واليت واحد أن يف وبشرية اقتصادية عوامل عدة تظافر شويقي نتيجةاملستحدث بال

  .أمهية التدخل الرمسي للدولة يف جمال التوطني والعمران خالل الفترة االستعمارية ،خمتلفة عمرانية

 للهنشري يف مرحلتني: العمراين التوسع حصر  ميكنو

 خالهلافالحية الشركة اتبعت ال. 1929وتواصلت إىل حدود سنة  1888بدأت املرحلة األوىل سنة  -

حركة إعمار وتعمري استمرت زهاء نصف قرن وفق وترية غري مستقرة ومتغّيرة يف أغلب األحيان 

ومل تكن نتائج هذه املرحلة ذات أمهية على  الشركة. تتماشى ومصلحةعلى حسب معايري وقواعد 

                                                           
32- P. De Beaumont (dir.), Bulletin annuel de l’Association des colons de la région de Tebourba, imprimerie de 

l’Association Ouvrière, Tunis, 1902. 

 .ضيعة بول سوقانمخطط مباني : 8صورة رقم 

: صورة جوية لمكونات ضيعة 8صورة رقم 
 بول سوقان.
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 بطريقة فت عناصرهوتألّ  .خمطط له غريالتوسع العمراين  كانكما مستوى التوطني والعمران. 

ر مالمح اهلنشري خالهلا كثريا عمّا فلم تتغيّحمددة.  غري اجتاهات ويف تراكمية بطيئة وشحيحة

  كان خالل أواسط وموىف القرن التاسع عشر.

وتعمريه حتت إشراف الدولة  بدأ رمسيا تقسيم اهلنشري ، حيث1932املرحلة الثانية سنة  وتلتها -

املرحلة بنفس الوترية تقريبا  وتواصلت هذه عن طريق اإلدارة العامة للفالحة والتجارة واالستعمار.

ضيعات استعمارية متفاوتة األمهية  ء اهلنشرييف أرجاخالهلا وانتشرت   .1945إىل حدود سنة 

وإن أفرزت انبثاق جتمعات سكانية من العدم،  واحلجم كان أغلب مالكوها عمال بالشركة املالكة.

ولئن جنحت يف إرساء النواة األوىل ملراكز سكانية هامة حبكم ما ترتّب عنها من حركة نزوح مكثفة 

نظرا للتسهيالت الكبرية اليت منحتها االدارة االستعمارية لصغار املهاجرين  باجتاه اهلنشري

 ، إالللهناشريت قامت هبا الشركة االستعمارية املستغلة وحركة التشييد الالفرنسيني واألوروبيني 

وظلّ إىل موىف الفترة االستعمارية جمرد قرية  االرتقاء إىل صّف املدن له يتسنّ  املركز ملا أن هذ

 ."الدشرة"استعمارية صغرية تعرف أكثر باسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  -16- 

 

 2017- 3السبيل: جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 

 املصادر واملراجع 

 األرشيف الوطين التونسي:  -

 .4، ملف 73السلسلة "د"، صندوق  -

 .6، ملف 252، صندوق  "E السلسلة " -

 .9أرشيف امللكية العقارية، ملف  -

 
Ammar Leïla (dir.), 2011, Formes urbaines et architectures au Maghreb aux XIXè et XXè 

siècles, CPU, Tunis, 2011. 

Abidi-Belhadj Beya,  

- 2014, « Chaouat : mutation de la campagne tunisienne à l’époque coloniale », in 

Rawafed, n°19, p.11-32. 

- 2016, « Henchir Djedeïda aux XIXe-XXe siècles : enjeux fonciers et mutations urbaines 

à l’époque coloniale », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture 

Maghrébines [En ligne], n°1. URL : http://www.al-sabil.tn/?p=1944 

De Beaumont P. (dir.), 1902, Bulletin annuel de l’Association des colons de la région de 

Tebourba, imprimerie de l’Association Ouvrière, Tunis. 

Decker-David, 1912, Rapport générale de la Commission d’amélioration de l’agriculture 

indigène, Saliba & fils éditeurs, Tunis. 

Dornier François, 2000, Les catholiques en Tunisie au fil des jours, Imprimerie Finzi, Tunis. 

Ferchiou Naïdé, 1987, Le paysage funéraire pré-romain dans deux régions céréalières de 

Tunisie antique (Fahs-bou Arada et Tebourba-Mateur) : Les tombeaux monumentaux, 

Antiquités africaines, Volume 23, Numéro 1, p. 13-69. 

Gauckler Paul, 1897-1901, Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie, 

Impr. rapide, Tunis. 

Samaali Hamouda, 2011, Etudes de l’évolution de l’occupation et de l’utilisation du sol dans 

le delta de Medjerda par télédétection et systèmes d’informations géographiques, thèse de 

doctorat, Faculté des sciences humaines et sociales, Tunis. 

Lallemand Charles, 1892, La Tunisie pays de protectorat français, Maison Quantin, Paris. 

Lajili Marouane, 2010, La législation coloniale française en matière de domaine de l’Etat en 

Tunisie 1881-1956, Tunis. 

Larnaude Marcel, 1925, « L'habitation rurale des indigènes en Tunisie (faite par ordre Lucien 

Saint, résident général de France à Tunis) », Annales de Géographie, Volume 34, Numéro 

192, p. 560-563. 

Leroy Beaulieu Paul, 1911. Réimpression 2013, L'Algérie et la Tunisie, London : Forgotten 

Books.  

Peyras Jean, 1975, « Le Fundus aufidianus : étude d'un grand domaine romain de la région de 

Mateur (Tunisie du Nord) », Antiquités africaines, Volume 9, Numéro 1, p. 181-222.   



 

  -17- 

 

 2017- 3السبيل: جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 

Sethoum Hafedh, 1992, Pouvoir urbain et paysannerie en Tunisie, Editions CERES, production 

FNRS, Tunis.    


