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 ملخص

 

 مدينة تونس في القرن الحادي و العشرين

 

صفحة و يتوزع على ثالثة أقسام، يتناول األول منها أهم المراحل التاريخية التي شهدتها مدينة  ۷٠٠يمتد هذا الكتاب على 

حقبة تاريخية تونس منذ نشأتها قبل خمسة آالف سنة وصوال إلى أواخر القرن العشرين، و يتعرض كل فصل فيه إلى 

معينة، بدءا من الفينيقيين و الرومان و الوندال، مرورا بمختلف الحضارات االسالمية التي تواترت عليها كاألغالبة و 

الفاطميين و الحفصيين و العثمانيين، وصوال إلى عهدي الحماية الفرنسية و االستقالل. و يبيّن الكاتب في كل فصل تأثير 

المدينة السكانية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و المعمارية. كما يشير إلى أهم معالم  هذه الحضارات على تركيبة

المدينة من أسوار و مساجد و أسواق و أبراج و قصور، إضافة إلى مختلف ضواحيها. أما القسم الثاني فيتناول أهم حركات 

ن لها األثر الملموس في توسعها و تغيّر تركيبتها السكانية. و يسلط الهجرة الداخلية و األجنبية التي عرفتها المدينة و التي كا

القسم الثالث الضوء على المشاكل و التحديات التى تواجه مدينة تونس و هي على مشارف القرن الحادي و العشرين مثل 

 إشكالية العشوائيات و قلة المناطق الخضراء، مع اقتراح بعض الحلول الممكنة لهذه المشاكل.

     

يتميز الكتاب بالشمولية حيث أنه يغطي نواح متعددة من تاريخ مدينة تونس القديمة و المعاصرة بطريقة دقيقة و مفصلة ما 

يجعله من أهم المصادر التي يمكن الرجوع اليها من قبل الباحثين ليس فقط في تاريخ مدينة تونس بل في تاريخ البالد 

لكتاب حسب التسلسل الزمني لألحداث يجعل مهمة القارئ أيسر في تتبع التطورات التونسية عامة. كما أن ترتيب فصول ا

التي شهدتها المدينة من عصر إلى آخر. هذا إضافة الستعمال الكاتب لغة سهلة و هو ما يجعل محتوى الكتاب في متناول 

الكتاب شيئا من الواقعية و أغلب القّراء. إلى جانب ذلك عّزز الكاتب كل فصل بمجموعة من الصور التي تضفي على 
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الحس الملموس. ليس هذا فقط بل إن الكاتب نفسه هو من مدينة تونس نفسها ما يعطي سرده لبعض األحداث و وصفه 

 لبعض األماكن مزيدا من المصداقية.

 

ى مدينة تونس غير أن الكتاب ال يخلو من بعض النقائص، فالعنوان مثال ال يعكس كامل محتوى الكتاب و إنما يشير فقط إل

في العصر الحديث. و من أهم النقائص أيضا كثرة التكرار حيث يعيد الكاتب معلومات كثيرة سبق له ذكرها في فقرات أو 

فصول سابقة. كما أن عدد المصادر التي يشير لها الكاتب محدود ما أّدى إلى تكّرر ذكر العناوين نفسها مثل كتاب 

التي « الحاضرة»أن الكاتب عّرف العديد من المصطلحات فإنه لم يعّرف كلمة  أخيرا رغم .«صفحات من تاريخ تونس»

 يصعب على القارئ غير التونسي أن يتنبأ أنها االسم الذي أطلق على مدينة تونس بعد أن أصبحت عاصمة.
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