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لالستشهاد بهذا المقال :الطاهر ضيف هللا " ،نشأة المدن الحدودية ونموها :مثال مدينة بنقردان بالجنوب الشرقي التونسي"
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مقدمة
سعت السلطة الفرنسية منذ دخولها البالد التونسية في أواخر القرن  91إلى مراقبة المجاالت الحدودية بتأسيس نوتات للمدن
بمناطق استغالل الثروات الفالحية والمنجمية وبالمناطق الحدودية ومن بينها بنقردان بالجنوب الشرقي التونسي قرب
الحدود مع إيالة طرابلس لتوطين السكان الرّحل والسيطرة عليهم ولتنشيط الحركة االقتصادية واالهتمام بالقطاع الفالحي
وممارسة التجارة ومراقبة تحركات السكان من جانبي الحدود .ورغم السياسة التي توختها السلطة االستعمارية إلرساء
دعائم المدينة حذو قصر بنقردان إال أنها تعرضت إلى عديد من الصعوبات .فرغم اإلغراءات والتشجيعات التي قدمها
المستعمر من خالل بناء سوق بنقردان وتقسيم األراضي المجاورة إلى سواني لممارسة النشاط ألفالحي غير أن السكان
األصليين حافظوا على حياة الترحال ولم يقبلوا باالستقرار عدا بعض العائالت التي وفدت من جربة وجرجيس .واصلت
السلطة الفرنسية سياستها لتوطين السكان وذلك بتركيز بعض التجهيزات العامة مثل المدرسة والجامع ولجنة الطرقات التي
تحولت الحقا إلى مجلس بلدي .وقد ساهمت هذه التجهيزات في تطوير النواة األولى لمدينة بنقردان لتصبح مركزا للتبادل
التجاري مع القطر الليبي وهو ما ساهم في نمو اقتصاد المنطقة وانتشار البناء بشكل سريع في السواني المجاورة لمركز
المدينة التي تتميز بموقع صحراوي وساحلي حدودي في نفس الوقت (خريطة(1.
خريطة :1موقع مدينة بنقردان

ساهم الموقع الجغرافي الحدودي في جعل مدينة بنقردان منطقة عبور دولية بين المشرق والمغرب .وقد تحولت هذه النواة
من مركز لالستعالمات الفرنسية إلى مدينة حدودية تضم  66566نسمة سنة .4192
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فماهي أبرز مراحل نشأة مدينة بنقردان وتطورها؟
ماهي خصائص التحوالت الديمغرافية والمجالية والوظيفية التي شهدتها بنقردان منذ نشأتها؟
لدراسة اإلشكالية المطروحة حول المدينة الحدودية اعتمدنا على الوثائق التاريخية والتقارير التي أنجزتها السلطة العسكرية
الفرنسية عند انتصابها بالمناطق الحدودية لدراسة مراحل نشأة المدينة واستخدمنا المنهج الكمي من خالل استغالل
المعطيات اإلحصائية المتاحة وأمثلة التهيئة الحضرية لمدينة بنقردان.
 .1مراحل نشأة مدينة بنقردان

 -بنقردان :من مركز لالستعالمات الفرنسية إلى سوق للتوازين

1

نشأت مدينة بنقردان بإرادة سياسية للسلطات االستعمارية الفرنسية في أواخر القرن  91وذلك على مرحلتين:
 المرحلة االولى تمثلت في بناء السوق قرب قصر بنقردان تحت إشراف الضباط الفرنسيين بهدف توطين السكان حولها المرحلة الثانية اقترنت بتهيئة السوق وتقسيم األراضي المجاورة ثم دعوة سكان المنطقة الستغاللها لتتحول بنقردانتدريجيا من مركز حدودي إلى مدينة حدودية تجارية تستقطب التجار من مختلف المناطق التونسية (جرجيس وجربة و
صفاقس) نظرا ألهمية موقعها الجغرافي.
 األسس األولى للنشأةعمدت قبائل ورغ ّمة 2في الجنوب التونسي إلى بناء "القصور" في نقاط محد ّدة من المنطقة غالبا ما تكون في ملتقى
الطرقات .هذه القصور هي عبارة عن دكاكين (غرف) متالصقة وفي شكل مربع أو دائري تك ّون ساحة ذات باب وحيد
تتمثل وظيفتها أساسا في خزن المحاصيل الزراعية والعودة إليها عند الحاجة ،ومن بين هذه القصور قصر بنقردان الواقع
في أقصى الجنوب الشرقي التونسي بسهل جفارة 3على الطريق الساحلية الرابطة بين المشرق والمغرب .وقد أُسس ليكون
نقطة إرتكاز لعروش التوازين .وشكل هذا القصر نقطة جذب للتوازين الذين كانوا منتشرين في سهل الجفارة.
وفي سنة  9915قام الضباط الفرنسيون ببناء سوق بنقردان (ليسير )9119 ،على بعد  511متر من القصر لغايات
4
عسكرية تهدف إلى توطين السكان الذين يعيشون في البادية مرتحلين وإلى مراقبة التخوم مع ليبيا لمواجهة قبائل النوايل
التي يدعمها أتراك طرابلس.
تم بناء السوق حسب تصميم هندسي في شكل مربع يتكون من  911دكان (ليسير )9119 ،وكان التوازين ال يملكون منها
إال ثمانية بالرغم من األهمية العددية لهذا العرش وتعدد فروعه .وقد استقطب سوق بنقردان التجار من جربة وجرجيس
وصفاقس .ومن أهم المنتوجات الفالحية التي كانت تباع في هذه السوق الزيت والحبوب والمواشي .وقد تدخلت السلطات
االستعمارية لتهيئة السوق وتقسيم األراضي المجاورة له لتوسيع نشاطه و توفير الخدمات للسكان المحليين.
 تهيئة السوق وتقسيم األراضي المجاورةتواصلت عملية التعمير من طرف الضباط الفرنسيين برسم المالمح األولى للسوق .وقد أدخلت على تخطيط السوق عدة
تعديالت سنة  .9119كما تم بناء مكتب خدمات واستعالمات ومركز للتموين والتزويد بالعتاد ومسجد ( .)9915وأحدثت
سنة  9119أولى مصابيح التنوير .وفي  9111رصّفت الشوارع بالحجارة وبنيت فسقية 5بسعة 996م .³كما أنشئت محكمة
وسجن ومباني عمومية أخرى ومدرسة فرنسية سنة  9111ومستوصف في سنة Résidence Générale de ( 9196
)France à Tunis ,1931
تنتظم الدكاكين حول ساحة مربعة الشكل (الضلع  951م ) تنطلق منها الشوارع متعامدة ومتوازية مع شيء من االتساع
نحو الجنوب .ويغلب على النواة األولى التخطيط الشطرنجي وتنطلق منها طرقات نحو األرياف المجاورة في شكل
شعاعي .يتناسب هذا التخطيط مع الموضع السهلي للمدينة وهو يخلو من الحواجز الطبيعية ومالئم لممارسة األنشطة
الفالحية وهو ما سهل عملية تثبيت السكان.
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التوازين مه مجموعة من العروش التابعة لكنفدرالية ورمغة تقطن بسهل جفارة ابجلنوب الرشيق التونيس.

تقر
 2ور ّمغة :ختتلف املصادر يف تفسري أصل لكمة "ور ّمغة" رمغ وجود ش به اجامع عىل ربط ظهور هذه اللكمة بوصول املرابط س يدي موىس بن عبد هللا اىل منطقة "جبل دمّر" ابجلنوب الرشيق التونيس ،قادما الهيا من منطقة "الساقية امحلراء" ابملغرب القىص .وقبيةل ور ّمغة يه واحدة من أكرب القبائل ابلبالد التونس ية تس ّ
تتكون قبيةل ور ّمغة من فروع اثنيّة تس ّمى عروش ومن ابرز عروش ور ّمغة نذكر عرش"التوازين" وعرش "عاكرة" وعرش" الودارنة" وعرش "غبننت" وعرش"احلوااي .أنظر ليسري(فتحي) ،قبائل اقىص اجلنوب التونيس حتت الادارة العسكرية الفرنس ية :جنع
ابجلنوب الرشيق للبالد التونس ية (سهل اجلفارة تقريبا) .ومثل سائر القبائلّ ،
ورمغة منوذجا  ،1191-1881منشورات مؤسسة المتميي للبحث العلمي واملعلومات ،تونس ،1118 ،ص11
 3اجلفارة :يشلك سهل اجلفارة امتدادا لسهل العراض اذلي ينطلق من وادي العاكريت بعرض  04لكم ويتواصل اىل وادي الزاس عىل مساحة  84لكم معلنا يف هذه النقطة بداية سهل اجلفارة .ويتواصل سهل اجلفارة اىل حدود طرابلس بعرض يصل يف أقصاه اىل  144لكم ّ
فيشلك ّممرا طويال وفس يحا بني العرق الرشيق والبحر
البيض املتوسط .ليرس ،1118 ،ص 11
 4النويل :قبائل ليبية اكنت يف رصاع مع قبائل التوازين
 5فسقية يه خزان يرتاوح معقه بني  9و 0امتار يمت حفره يف الرض مجلع وختزين مياه المطار
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سياسة تثبيت السكان حول مركز االستعالمات

يعتبر إنشاء سوق بنقردان وتجهيزه من قبل المستعمر تمهيدا إلنشاء النواة العمرانية الثانية في الجنوب الشرقي بعد مدنين
في مجال التوازين الرافضين لهذا النوع من التدخل .وقد قامت السلطات االستعمارية بتقسيم األراضي المجاورة للسوق إلى
مقاسم فالحية ودعت السكان إلى شرائها وتعميرها في إطار سياسة االستقرار التي ترمي إليها السلطة الفرنسية لبسط
نفوذها على الجفارة غير أن األهالي كانوا يرفضون االقتراب من المحتلين في أول األمر ولم يُقبل على ذلك إال أفراد من
جرجيس وجربة وبعض العائالت الطرابلسية ،ولكن التوازين ما لبثوا أن تقدموا لشراء المقاسم ثم حوّ لوها إلى سواني وهي
عبارة عن ارض واسعة منبسطة (حوالي  6هكتارات) توجد بها بئر لممارسة الزراعة السقوية (الرسم .)9
رسم  :1نمط لسانية في بنقردان

إن انتشار البناء المشتت في السواني المجاورة لمركز المدينة كان على حساب األراضي الفالحية التي تحولت وضيفتها إلى
عقار قابل للبناء ألن هذه األراضي على ملك العائالت حيث يمكن لكل فرد أن يشيّد منزال في األرض التي يرثها.
إن هذا التاريخ العقاري يفسر إلى حد بعيد التركيبة االجتماعية لسكان المدينة في أوائل القرن الماضي ،وهم أساسا من
األوروبيين واليهود إضافة إلى عدد قليل من المسلمين .ويؤكد ذلك ما كان يسمع من "ب ّراح" بنقردان وهو الرجل المكلف
بإعالم ما يقوم به بصوت مرتفع إذ كان يخاطب المتساكنين إلبالغهم بأحد قرارات السلطة بقوله":يا أهالي البالد! يا
جرابة ! يا عكارة :يا يهود :يا نصارى! ( »...بالطيب )9119 ،وهنا نالحظ غياب ذكر التوازين واالقتصار على من كانوا
يملكون العقارات في مركز مدينة بنقردان ويقيمون بها.
لقد ساهم الموقع الحدودي لبنقردان في تسارع تطورها كمركز للتبادل التجاري .وعملت السلطة الفرنسية على بعث لجنة
طرقات لتنظيم السوق والسهر على الحياة في المركز .وفي  9جانفي  9195قامت السلطات االستعمارية بتسمية مجلس
بلدي لبنقردان إلدارة الشؤون االستعمارية واألهلية مثلما هو الحال في مختلف المراكز االستعمارية ذات األهمية من حيث
المنتوجات الطبيعية (فالحة ،مناجم) أو من حيث الموقع االستراتيجي.
إن تاريخ تأسيس المدينة (المقاسم الحضرية والفالحية) والقوى االجتماعية المحيطة بها (العائالت الوافدة وعروش
التوازين) وموقعها (نقطة ارتكاز وعبور عالمية) وموضعها (االنبساط) كلها عوامل ألقت بثقلها على التوسع الحضري
للمدينة وعلى طريقة ٳشتغالها.
من خالل ما تقدم نستنتج أن موضع المدينة وموقعها الحدودي وأهمية سوقها التجاري ،تمثل عوامة هامة شجّ عت على
توطين السكان حول مركز المدينة وتو ّسعها تدريجيا نحو السواني المجاورة.
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 .2التوسع الحضري لبنقردان ومراحله
إن ما ميز معتمدية 6بنقردان منذ أواخر القرن الماضي هو تدعم ظاهرة تركز السكان بالقرى الفالحية المجاورة لمركز
المدينة ونمو عدد من التجمعات السكنية وتوسعها .ولئن تأسست مدينة بنقردان منذ ما يزيد عن قرن فٳن التحضر كظاهرة
تعكس نمط عيش السكان تعد حديثة ألنها انطلقت بعد دخول االستعمار الفرنسي وتد ّعمت بعد ذلك لتشمل أغلب التجمعات
السكنية المجاورة للمركز ولكن على عدة مراحل
 .1.2مراحل تطور سكان مدينة بنقردان
شهدت مدينة بنقردان تطورا متذبذبا لعدد سكانها منذ بداية القرن العشرين .وتتميز بالتباين الكبير في نسق نموها
الديمغرافي ويبرز ذلك على مراحل مختلفة.
 قبل االستقالل :نمو سكاني متذبذبالجدول :1تطور عدد السكان بمدينة بنقردان بين  1091و1091
السنوات
عدد ألسكان (نسمة)
نسبة النمو السنوي( ) %
السنوات
عدد ألسكان (نسمة)
نسبة النمو السنوي( ) %
السنوات
عدد ألسكان (نسمة)
نسبة النمو السنوي( ) %
السنوات
عدد ألسكان (نسمة)
نسبة النمو السنوي( ) %

1904

1926

1931

1936

1946

1956

120

1147
91.9
1926
1147
91.9

1608
7
1931
1608
7

1395
-2.8
1936
1395
-2.8

1687
1.9
1946
1687
1.9

2138
2.4
1956
2138
2.4

1926
1147
91.9
1926
1147
91.9

1931
1608
7
1931
1608
7

1936
1395
-2.8
1936
1395
-2.8

1946
1687
1.9
1946
1687
1.9

1956
2138
2.4
1956
2138
2.4

1904
120
1904
120
1904
120

المصدرSignoles (1985):

بلغ عدد المساكن بمركز بنقردان بـثالثين مسكنا سنة  9112ليصبح حوالي  511وحدة سنة ( 9141ليسير .) 9119 ،وفي
إطار السياسة االستعمارية الرامية إلى السيطرة على هذه المنطقة الحدودية المتاخمة ٳليالة طرابلس سعت السلطة الفرنسية
إلى تركيز السكان حول مركز بنقردان الذي تم تجهيزه بالضروريات لتمكين الجنود الفرنسيين من القيام بمسؤولياتهم .وقد
ساعد تقسيم األراضي المجاورة إلى سواني 7في تركيز السكان وتحويل نمط العيش تدريجيا من الترحال إلى االستقرار.
وشمل التدخل االستعماري أيضا المناطق الريفية التي جهزتها السلطة الفرنسية باآلبار .وقد أثبتت هذه السياسة جدواها إذ
9
ساهمت في جلب السكان للمدينة ولكن لم تكن أصولهم من عرش التوازين باألساس بل كانوا من عكارة 8والجرابة
والطرابلسية وغيرهم كما سبق ذكره .لذلك لم يكن نسق النمو سريعا وأقتصر النمو الحضري للسكان على النمو الطبيعي
فحسب حتى سنة ( 9156الجدول  )9بل شهدت المدينة تراجعا في عدد سكانها خالل الفترة  9196 -9199فكانت نسبة
النمو السنوي سلبية ( .)℅-4.9أما خالل الحرب العالمية الثانية ( )9126-9191فكانت الزيادة السكانية مهمة نسبيا ويعود
ذلك إلى اتخاذ هذه المدينة كمركز عسكري (ليسير.)9119 ،
أما خالل العشرية  9156 – 9126فقد شهدت المدينة ارتفاعا لعدد سكانها من  9696إلى  4999أي بنسبة نمو %4.2
ويفسر ذلك ببداية استقرار بعض السكان بمركز المدينة وتزامن ذلك مع خروج المستعمر الفرنسي من التراب التونسي سنة
 9156وهو ما ساهم في تغير نسق النمو السكاني بعد االستقالل.
 بعد االستقالل :نمو سكاني سريعتواصل ارتفاع نسق النمو للسكان الحضر بعد االستقالل حيث ارتفع من  4999نسمة سنة  9156إلى  66566نسمة سنة
 4192غير انه بقي دون مثيله في بعض البلديات األخرى بوالية مدنين (الجدول عدد .)4
 6املعمتدية :متثل املس توى الثاين للتقس مي الاداري يف تونس بعد الوالية .وتتكون املعمتدية من مجموعة عامدات ويسريها اداراي املعمتد.
 7سواين مجع سانية ويه برئ معيق حفرهتا السلطة الفرنس ية لتشجيع الساكن عىل الاس تقرار و ممارسة النشاط الفاليح
 8العاكرة نس بة اىل قبيةل عاكرة ترتكز يف معمتدية جرجيس التابعة لوالية مدنني ابجلنوب الرشيق التونيس
 9اجلرابة (مجع جريب) مه ساكن جزيرة جربة

4

)Volume 9 (2021

Article de fond

الجدول عدد :2نسب النمو الحضري السنوي(℅) في بعض بلديات والية مدنين
البلدية
مدنين
بنقردان
جرجيس
جربة
بني خداش
البالد التونسية

1966-1956

1975-1966

1984-1975

1994-1984

2004-1994

2014-2004

4,01
9,35
1,63
9.9
2,07

7,8
2,62
2,93
6
2,36

5,91
4,02
5,61
41.99
3,69

4,29
2,51
3,39
4.95
2.5
3,83

4,3
17,04
0,35
4.14
9.16
1,83

9,29
9,96
1,42
9.69
-1.24
9.26

المصدر :المعهد الوطني لإلحصاء ،تونس

شهد عدد السكان في مدينة بنقردان نسبة نمو مهمة بلغت % 1.95خالل الفترة التي تلت االستقالل ( )9166-9156ويعود
ذلك إلى عاملين :أولها توسيع المحيط البلدي سنة  9156من  466هكا إلى  665هكا وثانيها اقتراب السكان أكثر من
المدينة واإلقامة بأراضيهم في المحيط البلدي طلبا للخدمات الحضرية (التعليم ،الصحة  )...وهي فترة الشعور بالحرية
واالستقالل إضافة إلى أهمية حركة الهجرة الوافدة من داخل البالد التونسية حيث استقطبت بنقردان  9959مهاجرا أي
 %6.95من مجموع الوافدين على والية مدنين سنة ( 9166ضيف هللا .)4196،وتعتبر والية مدنين من أهم الواليات التي
يتدفق منها عدد كبير من المهاجرين نحو مدينة بنقردان حيث بلغ مجموع الوافدين  9499مهاجرا سنة ( 9166الخريطة.)4
خالل الفترة  9165-9166تراجعت نسبة النمو السنوي لتصل إلى  % 4.64وهي أدنى نسبة تسجل في الوالية لترتفع
خالل الفترة الموالية ( .)9192-9165تميزت هذه العشرية في كامل البالد التونسية بارتفاع نسب النمو الحضري نظرا
لكثافة النزوح الريفي الذي شهدته البالد في تلك الفترة لكن نسبة النمو الحضري في بنقردان تبقى دون النسب المسجلة في
مختلف بلديات الوالية خالل كل الفترات وتتراجع هذه النسبة من جديد في  9112-9192لتصل إلى % 4.59في السنة.
إن فتور نسق النمو الحضري السنوي للسكان في بنقردان حتى سنة  9112رغم انفتاح العالقات الشعبية مع ليبيا يعود إلى
وجود نقاط ارتكاز ريفية مجاورة للمدينة تشد سكان األرياف وهي جالّل والمعمرات والعامرية وجميلة وسيدي الصّياح
وشارب الراجل والورسنية والطابعي وهي تجمعات سكنية هامة .كما ترتبط المدينة بأريافها بشبكة من الطرقات ويزاول
السكان هناك النشاط الفالحي وهم مستقرون على أمالكهم الخاصة .أما الفترة  4192 - 9112فقد تميّزت بارتفاع عدد
السكان الحضر بنسق سريع إذ انتقل العدد من  94122نسمة سنة  9112إلى  59919نسمة سنة  4112مسجال نسبة نمو
سنوي تبلغ  % 96.12وهي أعلى نسبة تسجل في بلديات الوالية .يعود هذا االرتفاع الكبير للسكان إلى الزيادة غير
ا لمعهودة في عدد السكان الوافدين إلى المدينة من خارج بنقردان نظرا لتوفر فرص العمل في التجارة الموازية مع القطر
الليبي ،لكن العامل األساسي في الزيادة يرجع إلى توسيع المحيط البلدي سنة  9119ليشمل القرى الفالحية المجاورة
وليغطي  99661هكا .ثم ارتفع العدد إلى  66566نسمة سنة  4192وقد بلغت نسبة النمو  % 9.96وهو اقل من المعدل
الوطني للبالد التونسية الذي يمثل  % 9.26ويعتبر منخفضا مقارنة بمعدل جزيرة جربة  % 9.69و مدينة مدنين بـ9,29
 %وفي المقابل فقد سجلت بنقردان نسب نمو ارفع من بقية معدالت الوالية مثل بني خداش ( )%-1.24و سيدي مخلوف
( )% 1,42وتعبر الفترة  4192 -9112أهم فترة حققت خاللها مدينة بنقردان نموا سكانيا منذ سنة  9156وهو ما يبرز من
خالل المعطيات الواردة بالرسم (الرسم . (2
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خريطة :2الوافدون على معتمدية بنقردان من والية مدنين سنة 1011

رسم  :2النمو اإلجمالي لعدد السكان بمدينة بنقردان بين سنتي  1091و2911
عدد السكان
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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المصدر :المعهد الوطني لإلحصاء

يفسر النمو السكاني لمدينة بنقردان خالل الفترة الممتدة بين  9112و 4192بأهمية حركة النزوح من األرياف المحيطة إلى
مركز المدينة وأهمية الهجرة الداخلية الوافدة من بقية المدن المجاورة ومن بقية المدن التونسية نظرا للنمو االقتصادي الذي
6

)Volume 9 (2021

Article de fond

شهدته البالد التونسية وفتح الحدود التونسية الليبية سنة  9199وتحول مدينة بنقردان إلى اكبر مركز للتجارة الموازية
بالبالد التونسية حيث يتجمع بها التجار من جميع مناطق البالد التونسية وأصبحت منطقة تجميع للسلع وإعادة تصديرها إلى
بقية أسواق بلدان المغرب العربي (  .)Ben Jelloul, 2013وتد ّعمت حركة التجارة البينية مع ليبيا وبعض الدول األخرى
مثل مصر و سوريا و تركيا و دول الخليج وتوفرت بذلك مواطن الشغل حيث أشار تقرير البنك الدولي سنة  4199إلى أن
 % 41من السكان النشيطين في مدينة بنقردان يعيشون من نشاط التجارة الموازية ) (Ikhlas, 2015وقد ساهمت األحداث
السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ سنة  4191في تدعم نشاط تجارة التهريب ببنقردان حيث سجل مستوى التهريب
سنة  4192تزايدا بنسبة  %991مقارنة بسنة ( 4199الشافعي )4141 ،ويفسر ذلك بضعف الرقابة االمنية على الحدود
بين تونس وليبيا حيث ازداد نشاط العبور في العشرية األخيرة وتنوعت البضاعة وتعدد الوسطاء وارتفعت قيمة
االستثمارات في الجارة الحدودية .وقد أدت هذه الوضعية إلى تدعم سوق الصرف وتوفير  9111موطن شغل في بمركز
المدينة وعلى الطريق بين تونس وطرابلس لبيع وشراء العملة (الشافعي )4141 ،وتركزت محالت تجارة المحروقات
بأغلب الطرقات الرئيسية والفرعية (الخريطة .)9
خريطة :3التوزع الجغرافي لمحالت التجارة الموازية بمدينة بنقردان

إضافة إلى ظاهرة تبديل العملة توجد ببنقردان السوق المغاربية المتخصّ صة في البضاعة المجلوبة من ليبيا عبر المعبر
الحدودي رأس الجدير أو عن طريق التهريب عبر المسالك الصحراوية ،وهي سوق واسعة تمسح حوالي  9هكتارات توجد
بها دكاكين لبيع البضاعة (مالبس ،أواني ،إلكترونيك .)...،ولم تقتصر الحركة التجارية في بنقردان على جلب البضاعة
الليبية وترويجها في السوق المغاربية فحسب بل شملت كذلك السيارات األجنبية عبر الحدود الليبية التونسية ،وقد تكونت

7

)Volume 9 (2021

Article de fond

في بنقردان مجموعات مختصة في المتاجرة بالسيارات وهو ما ساهم في نشأة سوق للسيارات العالمية وأصبحت هذه
السوق وجهة جديدة لتجار السيارات من داخل البالد وخارجها.
نتج عن تضخم عائدات التجارة الموازية وعائدات التهريب نم ّو االستثمارات في المجال ألفالحي وتحديدا غراسة الزياتين
وتربية الماشية ،كما ساهم النمو االقتصادي في تنشيط قطاع البناء فانتشرت متاجر مواد البناء التي تركزت في وسط
المدينة و في أطرافها نظرا لتزايد الطلب عليها .كما ساهمت الحركة التجارية ببنقردان في بروز مجموعة من الخدمات
الموجهة لألشخاص والعائالت في وسط المدينة وعلى الطريق الوطنية  9الرابطة بين تونس وطرابلس وعلى الطريق
الجهوية  911الربطة بين بنقردان وجرجيس ،حيث انتشرت المطاعم والمقاهي والنزل إلى جانب انتشار ظاهرة تأجير
المباني كالمساكن الدكاكين وهو ما ساهم في نمو الدخل الفردي.
وتمكنت المدينة بفضل تدعم نشاطها التجاري من استقطاب السكان من بعض األرياف والمدن المحيطة بها وهو ما ساهم
في النمو السكاني لمدينة بنقردان .ويتوزع السكان بشكل متباين بوالية مدنين إذ تحتل بنقردان المرتبة االولى من حيث
إجمالي عدد السكان (سكان المدينة واألرياف) بـ  61194سنة  4192وتحتل المرتبة الثالثة في التراتب الحضري (66566
نسمة) بعد حومة السوق ( 65112نسمة ) وجرجيس (  65994نسمة ) .وتتميز والية مدنين بتباين النمو الحضري خالل
الفترة  4192-4112بين معتمديات الوالية (الخريطة .)2
خريطة  :1توزيع السكان الحضر ونسب النمو الحضري بوالية مدنين حسب المعتمديات بين سنتي  2991و 2911
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 .2.2مراحل التوسع الحضري لمدينة بنقردان
سهّل موضع المدينة حركة التوسع العمراني ويمكن أن نفرق بين المجال الحضري الخاص بالخدمات والمؤسسات والمجال
الحضري الخاص بالسكن .فمجال األنشطة ينحصر حاليا في المحيط الذي رسمته السلطات االستعمارية ويتم التوسع على
محاور الطرقات ألن السواني كانت مجاالت سقوية تط ّو ق المدينة وقد توسع فيها البناء الخاص بالسكن في كل االتجاهات
وليس هناك احتياطي عقاري خاص بالبلدية إلقامة المشاريع العمومية .وقد عرف النمو الحضري فترات متباينة تأثرت
بالحركة االقتصادية بالبالد عامة وبالعالقات مع ليبيا خاصة.
 الخيارات األولى للمرفولوجيا الحضرية :فترة ما قبل االستقاللارتسمت التوجهات األولى للتوسع الحضري بمدينة بنقردان خالل الفترة االستعمارية ببناء السوق التي أصبحت نقطة
ارتكاز لألرياف المجاورة وتوسع المدينة .وقد بنيت هذه السوق  511م شمال قصر بنقردان الذي تحول الحقا إلى اسم
"الحبس القديم" وتمت مراعاة الخطة الشطرنجية في رسم النواة وخصصت المجاالت المحيطة بالسوق لألهالي الذين بنوا
مجموعة من الغرف تك ّون قصورا مثل قصر المحاضة وقصر الشرائحة وقصر الجراء ...وتبعا للخطة الشطرنجية للنواة
االولى تمت مراعاة التوازي والتعامد لألنهج بقطع النظر عن نوع البناء الذي لم يصمد نظرا لنقص الخبرة في التعمير وفي
المواد األولية .مثلت هذه النواة االولى نقطة جذب لسكان األرياف المجاورة لقضاء شؤونهم وكانوا يأتون عبر مسالك
تحولت فيما بعد إلى طرقات حددت شكل تقسيم األراضي إلى "سواني" كما حددت محاور التوسع الحضري وكثافة السكن
فيما بعد.
ولم تشهد المدينة توسعا هاما خالل الفترة االستعمارية لعدة أسباب لعل أهمها نفور السكان المحليين من االقتراب من
المدينة واالهم من ذلك هي القيود التي تفرضها السلطات االستعمارية على سكان المدن بصفة عامة وباألخص في المدن
الحدودية ،ومع ذلك فقد توسّعت مساحة المجال الحضري ببنقردان من  456ها سنة  9129إلى  665ها خالل العشرية
الموالي.(Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement, 1989).
 1009 – 1091عرفت البالد خالل هذه الفترة أحداثا مهمة أولها االستقالل سنة  9156وال شك أن ذلك سيكون له انعكاسات على مستوى
التركيبة السكانية للمدينة حيث عوض المحليون المعمرين الذين غادروا البالد .كما شهدت هذه الفترة تجربة االقتصاد
المخطّط خالل الستينات التي تزامنت مع فترة طويلة من الجفاف .وقد شهدت المدينة زيادة في عدد سكانها من 4999نسمة
سنة  9156إلى  5445نسمة سنة  9166أي بنسبة نمو سنوي تساوي  .% 1.95لكن ذلك لم ينعكس على مستوى التوسع
الحضري نظرا لتواضع اإلمكانيات المادية سواء كان ذلك بالنسبة إلى السكان أو للبلدية .لكن نهاية السبعينات تميّزت
بأحداث مهمة منها العودة إلى نظام االقتصاد الحر في البالد التونسية سنة  1969وقيام الثورة الليبية في نفس السنة وبداية
الهجرة إلى فرنسا .وهي عوامل مكنت السكان من توفير موارد رزق إضافية.
وقد مثلت هجرة العمال التونسيين إلى ليبيا بداية من سنة  9161ومن قبلها إلى فرنسا نقطة تحوّ ل في اقتصاد المنطقة من
خالل الهجرة الشرعية وغير الشرعية وممارسة التهريب .كل هذه العوامل جلبت أمواال طائلة للمنطقة وشهدت بنقردان
بفضل عائدات الهجرة والتهريب انتشار البناء والتوسع العمراني السريع في السواني المجاورة لمركز المدينة .وفي أواسط
سنة  9195شهدت المنطقة حدثا هاما تمثل في طرد العمال التونسيين من ليبيا ) (Chandoul et Boubakri,1991األمر
الذي مكن من استغالل عائدات هامة في البناء .واثر إعادة العالقات السياسية بين البلدين وتوقيع تونس التفاقية التبادل الحر
مع ليبيا سنة  (Ben Fghuira et Dhif Allah, 2016) 9199وتحول السكان إلى ممارسة التجارة وخاصة الموازية
منها وهو ما ساهم في تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية وأولها توفير المسكن الالئق.
 بداية من 1009ساهم النمو االقتصادي وارتفاع دخل المواطنين وتنوعه في توسع البناء بشكل فوضوي وبنسق سريع وقد بلغ عدد المساكن
 94199مسكنا سنة  9112في المحيط البلدي ،كما شهدت بنقردان في أواخر التسعينات توسعا للتجمعات السكانية المحيطة
بالمدينة نتيجة النمو االقتصادي الناتج عن الحركة التجارية المرتبطة بالسوق المغاربية وبالنشاط ألفالحي ،فانتشرت
الخدمات والتجهيزات اإلدارية والتعليمية حول مركز المدينة .أما على محاور الطرقات الشعاعية فقد انتشرت الدكاكين لبيع
المواد األساسية اليومية وخ ّ
صص طريق طرابلس لبيع المواد الغذائية بالجملة لليبيين ولعرض البضاعة المجلوبة من ليبيا
والمحروقات .وقد امتد العمران بنسق سريع عبر المحاور الرئيسية دون احترام الملك العام عند البناء وهو ما ساهم في
صعوبة التنقل .وقد قامت البلدية بتوسيع مجالها إلى  99161هكا سنة  9119ليضم  59919ساكن سنة  4112أي
 ℅81,94من سكان المعتمدية .إن توسيع المحيط البلدي إلى هذه المساحة الكبيرة يرمي إلى عدة أهداف كما يرى المجلس
البلدي ولعل أهمها:
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 محاولة السيطرة على العمران الفوضوي من خالل مراقبة عمليات البناء وإسناد رخص البناء )الجدول )2و إخضاعهلمتطلبات التهيئة الحضرية لتسهيل مد الشبكات.
جدول :1عدد رخص البناء المسندة ببلدية بنقردان بين سنتي  1099و2912
عدد الرخص
924
621
9146
919
2212

الفترة
9112-9195
4112-9115
4192-4115
4196
المجموع

المصدر :بلدية بنقردان
خريطة :9المنطقة البلدية لمدينة بنقردان

نستنتج من خالل المعطيات الواردة بالجدول ان مجموع عدد الرخص المسندة ببلدية بنقردان بلغ  4696رخصة وهي
إحصائيات ال تعكس الواقع ألن األغلبية الساحقة من السكان يبنون دون ترخيص حيث بلغ مجموع عدد المساكن بالمجال
الحضري  96492مسكنا سنة ( 4192المعهد الوطني لإلحصاء.)4192 ،
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تمثل الرخص المسندة  % 95من مجموع عدد المساكن وهو ما يؤكد انتشار ظاهرة البناء الفوضوي ببنقردان بنسبة 95
( %الباحث باالعتماد على بيانات المعهد الوطني لإلحصاء وبلدية بنقردان) نظرا لمحدودية المراقبة وهو ما نتج عنه
التوسع على حساب األراضي الفالحية لكن العامل األساسي للزيادة يرجع إلى توسيع المحيط البلدي سنة  9119ليشمل
القرى الفالحية المجاورة وليغطي  99161هكا (الخريطة .)5
يحتوي هذا المجال البلدي على  96492مسكن موزعين على مختلف العمادات المنتمية للمحيط البلدي .وتجدر اإلشارة إلى
أن هذا المحيط البلدي الواسع يشتمل على مجاالت ذات طابع ريفي توجد بها غراسات شاسعة وتخضع للعمل الفالحي
المنتظم مثل زراعة الحبوب واستغالل غابات الزياتين .كما ان هذا المجال الواسع يتجاوز االمكانيات المادية والبشرية
للبلدية وهي غير قادرة للسيطرة عليه وتقديم ابسط الخدمات للسكان.
إننا نصطدم في هذه الحالة بمفارقة في تعريف المدينة فال نرى مبررا علميا لضم قرى ومجاالت فالحية للمحيط البلدي،
وما يزيدنا غرابة هو ذلك المحيط البلدي المرسوم على الخريطة والذي يتك ّون من أضالع مستقيمة دون مراعاة السكن
الريفي المشتت.
الخاتمة
نجحت السياسة التي توختها السلطة االستعمارية لتوطين سكان المنطقة وتثبيتهم بالمدينة وبذلك تحولت بنقردان من مركز
لالستعالمات الفرنسية إلى مدينة حدودية عرفت مراحل مختلفة من التطور ومن التحوالت االقتصادية واالجتماعية
والديمغرافية خاصة بعد االستقالل حيث شهدت توسعا سريعا نتيجة للتحوالت التي شهدتها البالد بصفة عامة ومنطقة
بنقردان بصفة خاصة والتي أفضت إلى ظهور النشاط التجاري الذي ح ّول المنطقة بأكملها إلى مجال عبور عالمي
يستقطب أالف المسافرين يوميا وهو ما ساهم في ارتفاع الدخل لسكان المنطقة وانتشار العمران .وتوسعت المدينة في اتجاه
القرى الريفية المجاورة بشكل سريع خاصة بعد التسعينات من القرن الماضي وتبع ذلك زيادة في التجهيزات الحضرية.
كما تد ّعمت وظائف المدينة خاصة التجارية وهو ما ساهم في إشعاع المدينة واستقطابها للسكان من بقية المناطق التونسية
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