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 وبالقرب. فرنسية محمية كانت عندما عشر التاسع القرن أواخر في كبرى حضرية تحّوالت شهدت متوسطية مدينة تونس
 أي" )نوفيل فيل" لمنطقة الجديد التصميم في التحّوالت تلك أحد تمثّلت المتوّسطية، العاصمة لهذه العتيقة المدينة من

 لمدينةل الشرقي الجانب على المنطقة هذه بُنيت وقد". البحر باب" أو المدينة وسط باسم أيضا   ةالمعروف ،(الجديدة المدينة
 لوّ أل خضوعها ظلّ  وفي. زيتون وحقول مقابرو بتحصينات والغرب والشمال الجنوب من محاطة كانت بينما قديمة،ال

 لمدينةل التاريخي الحضري النمط تغيير إلى والمنطقية المنّظمة ةيالشبك الخطة هدفت النفايات، من للتخلص فرنسي قانون
 وقد. والتجارة النظافة أولويات على ركيزالت خلل من وذلك المدينة، ملمح تغيير عن فضل   بأسوارها، المميّزة القديمة

 يّا  لفع االستقلل بعد بورقيبة حبيب جادة سُّميت التي) االستراتيجية البحرية لجادةا من بالقرب الجديدة لمدينةل التخطيط تمّ 
 بما راسخة،ال الثقافية هاهياكل إلى جديدة معالم وأُضيفت. تونس شانزليزيه أنّها على إليها شاريُ  ما وغالبا   ،(6591 عام في
 هامة ثقافية للقاءات مساحات الحضرية التالتحوّ  هذه خلقت وبالتالي. البلدية ومسرح ،روسيني قصرو ين،مسرح ذلك في
 . واالستعماري المحلّي المدينة إرثيّ  بين

 شمال بلدان في للتخريب يتعّرض ما غالبا   يالذ االستعماري هاإرث على للحفاظ مسبوقة غير طوةخ تونس اتّخذت وقد
 باعتباره االهتمام كل يلقى أن حداثة كثراأل التراث هذا يستحق ،ذلك ومع. االستعمار ذكريات يثير هألنّ  األخرى أفريقيا
 إعادة الضروري ومن. المتوسط األبيض البحر وجنوب شمال بلدان بين المهم والحضري والمعماري الفني تبادللل وسيلة
 الرائدة خطوةال جاءت وقد. فريقياأ شمال لمدن المعقّدة ذاكرةال ىعل حفاظولل الحضرية البيئة لتحسين التراث هذا إحياء
 هاتبذل التي الجهود بفضل تراث، أنّها على ،ستعماريةا أم محلّية ،العمارة أنواع جميع مع التعامل في تونس اتّخذتها التي

 منذ هانجاح بعد وخاصة ثية،الترا النواحي تجاه والجمهور المسؤولين وعي لزيادة( ASM) تونس مدينة صيانة جمعية
 في والعشرين عشر التاسع ينالقرن تراث تضمين ضرورة أصبحت ،نتيجةبالو. تونس مدينة على الحفاظ في 6591 عام

 تونس وسط إحياء إعادة مشروع ثبتوأ. سواء حد على والسياسيين لألخّصائيين الشاغل الشغل التراث حفظ مخّططات
 . للمدينة واقتصادية وسياحية ثقافية قيمة بصفته ستعمارياال التراث ذلك إمكانات

 وتضّمنت. للتداعي آيلة أنّها يبدو كان التي التاريخية المعالم لتصنيف مبادرة التونسية الحكومة أطلقت ،6599 عام فيو
 مجموعة أّول كانت والتي لتونس المعاصر الحضري تاريخال في كبرى أهمية تحتلّ  عامة مبان   خمسة بالتالي نتيجةال

 إلى يهدف ا  روعمش تونس مدينة صيانة جمعية أطلقت المبادرة، هذه وعقب. االستقلل نيل منذ تاريخية آثارك تُصنّف
 ذات الحّساسة الحديثة التراثية المنطقة هذه في الضعف نقاط لتحديد شمولي نهج خدامباست العاصمة وسط إحياء إعادة
 . العالية القيمة

 ويجدّد الرئيسية المعالم يراعي بحيث المعمارية القضايا معالجةل المتميّز الحضري نهجال تطوير تمّ  محدودة، ميزانية معو
 ألف 11 هيكلة إلعادة حضري إحياء خطة على المشروع وقام. تونس وسط في العامة لمساحاتل الحضري الطابع أيضا  
 واليلح لمتداعيةا والواجهات المعالم أبرز تأهيل وأُعيد .للمشاة أساسي بشكل وتخصيصها العامة المساحات من مربع متر

 ةعقدي كنقاط العامة لساحاتل األولوية أعطيتو. وحضريا   معماريا   رائدة تقنية توجيهية مبادئ إلى باالستناد نىمب 631
. الخصوص وجه على نوفمبر 7 وساحة االستقلل احةس جوانب كافة وتجديد تنظيم أعيد كما الحضرية، تجربةال زتعزّ 

 وأعادت المشروع موقع حول العامة اإلنارة وسائل كل بترميم تونس مدينة صيانة جمعية قامت الليلية، الحياة وإلنعاش
 تدرس اإلجراءات، هذه كل والستكمال .لمنطقةا على الناس إقبال بالتالي وازداد كبير بشكل األمن ازداد بحيث تصميمها
 والمساحات لشوارعا تجهيزات نيتحس عم ةإيقاعيو متواصلة تجربة ليشّكل تصميمه وأعادت الموقع جوانب كل الجمعية

 اجهاتالو شكل وازعزّ  كما الصيف، فصل خلل لالظل من زيدالم بتوفير الطبيعية المناظر مصّممو واعتنى. الخضراء
 . والمركبات المشاة طرقات ينب ا  توازن واوخلق الجادة، جانبي على مفتوحةال والمناظر الحضرية

 نوالمهندس شارك كما. لاألوّ  المقام في يينالمحلّ  لحرفيينل والدؤوبة المتقنة يةالتأهيل الجهود خلل من مشاريعال تنفيذ وتمّ 
 هذه بعض تونس مدينة صيانة جمعية جلبتو. التأهيل إعادة على وأشرفوا كبيرة بدرجة عمليةال في نيوالمحلّ  نالمعماريو
 على الزخرفية اللوحات هافي بما جديدة، مهارات على أيضا   اعتمدت لكن القديمة، المدينة ترميم في خبرتها من المهارات
 مشروع زاد ناجح،ال وظيفيال برنامجال هذا إلى باإلضافةو. نيومحلّ  ناموورسّ  نانوفنّ  عليها عمل التي رحاالمس سقوف
 . تونس وسط في األعمال ستوياتم جانب إلى المنطقة في العقارات قيمة من حديثال التراث إحياء

 



 
 اللجنة رأي

 تونس، العاصمة وسط في العشرين القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر إلى بنائه العائد التراث إحياء إعادة عملية تُعدّ 
 تركته التي الثقافي لإلرث سيّما وال اإلسلمي، للعالم الحديث للتاريخ المتغيّر لفهمنا وملهمة مهّمة مساهمة البحر، باب أو

 . االستعمارية الحقبة

 إهمالها تمّ  والتي الفترة، تلك وواجهات معالم أهمّ  على حافظت أنّها في تونس مدينة صيانة جمعية إنجازات وتكمن
 يخلق ولم. االقتصاد إنعاش إلى يهدف وانتقائي طموح برنامج لتحقيق كحافز واستخدمتها إسلمية، مدن عدّة في وتدميرها
 طبيعة تمويه دون الحديث تونس لتاريخ دقّة وأكثر أعمق فهم إلى أفضى بل فحسب، ومزدهرة حيوية منطقة المشروع
 . االستعمار

 معرفة من اكتسبته ما متواضعة، إمكانات ذات ملتزمة منظمة وهي الجمعية، حّولت والتأثير، اإلتقان من القدر وبنفس
 المحلّي المجتمع مع التشاور وتمّ . تونس وسط إحياء إعادة عمليّة إلى القديمة المدينة على للحفاظ السابقة تجربتها في تقنية
 هذه انعكست وقد. مستدامة عملّية تكون أن على وللحرص التجديد هذا من القائمة الشركات استفادة لضمان العملية خلل

 . الترميم أعمال تنفيذ كيفية على المحلّيين الحرفيين تدريب وفي للمشروع، مبتكر تمويل تأمين في األهداف

 مهندسين يد على وغالبا   الحداثية، للتجارب مركزا   اإلسلمية البلدان من العديد كانت االستعمارية، الحقبة وخلل
 يمكن كيف تونس وسط إحياء إعادة عملية وطموح حساسيّة وتعكس. متطّرفة أفكار ذات شباب أوروبيين معماريين

  .الحديث التراث على الحفاظ في القدر بنفس ومؤثرا   مبتكرا   دورا   اآلن تلعب أن اإلسلمية للبلدان

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ائزة اآلغا خان للعمارةوالمواد؛ حقوق التأليف والنشر محفوظة لج للثقافة المحتويات خان اآلغا لقد قدّمت مؤّسسة



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


