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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 7/049  بطاقة جرد عنصر رقم

 
 

 

 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . المعارف والمهارات المتعلقة به: المرجان بطبرقة

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .المرجان حلي   صناعة/ صناعة المرجان

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

 مدينة طبرقةينحصر العنصر ب 

الشمال أقصى الواقعة عند  احلي ةالس  

تتبع إداري ا هي و ،الغربي للبالد التونسي ة

ال تي تمتد   ،سواحلهاتضم  و .والية جندوبة

هام ة ثروة بحري ة  ،كم 52قرابة على 

كانت التي الش عاب المرجاني ة متمث لة في 

خالل فترات  المرجانصيد ء ازدهار ورا

وقد كان . المدينةمختلفة من تاريخ 

المرجان المستخرج من سواحل شمال 

إفريقيا وتحديدا من تونس والجزائر 

. والمغرب يعد  من أجود أنواع المرجان

ة مناطق ساحلي  صيد المرجان  شملو

ت في كل  ما يهم  المرجان بدءا من ، إال  أن  مدينة طبرقة قد مدينة بنزرتمن أبرزها لبالد باأخرى  اختص 

صناعة المرجان بمختلف  طبرقةانتشرت ب وقد. تحويله إلى حل ي  إلى وصوال تصنيعه مرورا بصيده و

ببنزرت كبيرا ا عتراجفي المقابل، شهدت هذه الصناعة  .واشتهرت بها دون غيرها من الجهاتمراحلها 

ت كل  من جزي ،يهد د بإندثارها رة جربة ومدينة المكنين في صناعة الحلي  الفضي ة وتزيينها في حين اختص 

 . ثاني أشهر مدينة في العالم في تصدير المرجانوتعتبر طبرقة  .بالمرجان

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                          .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية -
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 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

. المنتشرة بمدينة طبرقةالحرف التقليدي ة الئحة ، صناعة المرجانالمهارات والمعارف المتصلة بتتصد ر    

المعروفة المدن الس احلي ة الجزائري ة المجاورة لها  كثيرا ما نافستال تي ان بتاريخ طبرقة ارتبط المرجقد و

ها مدينة بصناعة المرجان  التي تحتوي  الحيواني ة البحري ة يعتبر المرجان من الموادو .قالةالوال تي من أهم 

الذي هو الد اكن مر الفاتح أو األحالل ون مختلفة لعل  من أبرزها  اوهو يكتسي ألوان . جانب نباتيعلى 

ة المنطقة كما  األكثر انتشارا بسواحل قديما ضمن يصن ف المرجان و. بسواحل شمال إفريقيا بصفة عام 

فضال عن  ،حف وغيرهاالت  وزخرفة  استخدم في صناعة الحلي   ، لذلك فإن ه كثيرا ما األحجار الكريمة

حمانوقد ورد ذكره في القرآن ا ،طبي ةه الاستخدامات ويقع صيد المرجان عن . لكريم في آيتين من سورة الر 

 منرخصة مع ضرورة توف ر الخبرة والد راية الكافية في هذا المجال والحصول على  طريق الغوص

يد البحريوزارة  ين لحرفي ين ويتم  بيع المرجان . الفالحة والص  يقومون بتحويله إلى حل ي  وتحف مختص 

أضافوا لها ثم  مهارات ومعارف توارثوها عن أجيال سابقة وحافظوا عليها  مننه مرجاني ة بفضل ما يمتلكو

  .من اإلبتكار والتجديد ما ساهم في تطويرها

 مراحل إعداد المرجان -

من حيث يقوم بفرز المرجان الطبيعي ومن المرجان الخام  من صي ادي المنطقة  يقتني الحرفي كمي ة

 الغليظ أو الخشنالمتوس ط وو الرقيق)الحجم و (الد اكن والوردي والبرتقالياألحمر بنوعيه الفاتح و) الل ون

، "و بربروس royal" رويال"مثل  نوع رفيع)وكذلك الجودة ( األنواع بعض الحرفي ين أفضل هيعتبرال ذي 

 ،أخرى عدادإلمعي نة وال يصلح حلية أحد األنواع لصنع  يمكن استخدام حيث، (نوع متوس ط، نوع عادي

عملية  وإن ما هي نليس باألمر الوفرز القطع  .بالخرزما نعبر عنه  لصنعالمرجان الخشن  ثال يستخدمفم

د عليها وإتقانهاودق ة  اتتطلب صبر إعداد المرجان مرورا بجملة  فيالفرز يشرع الحرفي بعد . حت ى التعو 

ه تتمث ل في األساسي ة من المراحل ثم  توظيفه في منتجات  ثقبهو وتنظيفه وصقله تسويته وتشكيلهو قص 

عة   . متنو 

 Meule اليدوي ة أو بواسطة آلة قص  كهربائي ة الكال ب أو الكال بةقص  أعواد المرجان بواسطة ت

وتجدر اإلشارة إلى أن  قص  المرجان ال يتم  بصفة عشوائي ة تسب ب تلف . للحصول على قطع مختلفة الحجم

ال  ،كل المزمع صنعهقطع المرجان الخام  وإن ما يخضع للش    وفقاإذ يتم  في أحيان كثيرة تحديد الش كل أو 

ر الحرفيل مع األخذ في  وقدرته على ابتكار أشكال جديدةحتى قبل صنعها للقطعة  للشكل النهائي تصو 

قص  المرجان مع  الحرفي يتول ى .الحجم واللون فضال عن متطل بات الس وقونوعي ة المرجان  الحسبان

يمكن أن تقص  و .واإلستفادة منها إلى أقصى حد   كمي ة المرجان المتوف رة استغاللرورة ضالحرص على 

تقص  القطع بنفس ( رزالخ)قطعة المرجان حسب طول وعرض معي نين مثال للحصول على شكل دائري 

نفرة بورق  االستعانةويمكن  ،حتى تتخذ شكال دائري اونحتها تشكيلها الط ول والعرض ليتم    دكاغال)الص 

 . وترطيبها لتسوية القطعة وصقلها( األحرش

ة  ها حيث يتم  تنظيفها بإستخدام ماد ة خاص  ما الد قيق توضع في  مثلتصقل قطع المرجان بعد قص 

كمي ة وتخلط بوأشكالها وضع فوقها قطع المرجان بمختلف ألوانها تواالسطواني أو دائري ال وعاءيشبه ال

أو   gravierيضاف إلى خليط التنظيف قطع من الحصى. تقريبا لمرجانتكون مساوية لكمي ة االماء من 

أي ام، حيث تتول ى  ثالثةحوالي تدوم وران لمدة زمنية يبدأ في الد  و الوعاءغلق ي ، ثم  "األحرش"ر من الحج

ةاللة هذه اآل  .دعك المرجان جي دا بحركات دائري ة متواصلة حتى يصبح نظيفا Tonneau وتسم ى خاص 

ة  الذيوينزع منه الحجر لوعاء ايفتح  بعد  .أي ام أخرى ثالثتبقى رواسبه مع الماء ويترك الخليط مد 

إخراجه يوضع المرجان في ماد ة حمراء تستورد من الخارج طيلة يوم كامل ثم  ينظ ف بغاسول أواني 

ة الط عام من النوعي ة الجي دة حت ى يكسبه لمعانا،  ثر االنتهاء يحصل الحرفي إو .تقريبا يوما 52ليتم  تجفيفه مد 

 ، وعموماالفاتحو المتوسط الداكن واألحمر :  للمرجانألوان  ثعلى ما يقارب ثال والتنظيف الصقل نم

ج في األلوان إ قل و تعل م. والش عاب المرجاني ة ي للشجرة األم  لى اللون األصليعود التدر   واتقانها مرحلة الص 

 . يصبح الحرفي قادرا على القيام بها من العمل أشهر ثالثةخالل ف ،وقتا طويالحتاج يال 
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اليدوي أو عن طريق آلة  المثقاب اآللي لى عملية الثقب باستعمالإ ابعد صقله المرجانقطع  مر  ت

تخدمه طبيب األسنان المثقاب ال ذي يس أحيانا الحرفييستخدم و، خارج البالدثقب كبيرة الحجم تستورد من 

رس هذا الن حو في حين تثقب الد وائر  علىعلى مستوى العرض وتقص  كذلك مثال زة تثقب الخر. لثقب الض 

تدوير "والت دوير ويقال  ، مع العلم أن  خرزة المرجان أو األشكال الدائري ة تخضع للن حتمن الوسط

 . "المرجان

 صناعة حلّّي المرجان -

 ،لون والش كل والس مكب الوتجميعها حس مختلفةعبر مراحل المرجان قطع تحضير  الفراغ منبعد 

ولكن ها قوي ة حت ى ال حمراء الل ون عادي ة ا خيوطصنع الحلي  المرجاني ة مستخدما في ذلك لى إالحرفي  يمر  

ة وأخيوط أو أسالك معدني ة رقيقة مثل الن حاس كما يمكنه استعمال  .نقط عت ة  خاص  من  ايتم جلبهمن الفض 

ة العاصمة ويقوم . خيوط صن ارة صيد الس مك بأحجامها المختلفةاستخدام  جانب، إلى من عند صاغة الفض 

لخيط تمرير ايحتاج إلى إبرة رقيقة للكن ه و مستخدما كلتا يديهثقب قطعة المرجان  عبربتمرير الخيط 

غيرة مستعينا بمقص  لقص  الخيوط إلدخاله داخل أو ال ذي يكون عادة مرتخي  العادي أحيانا  وأللثقوب الص 

ر العملي ة حت ى إتمام و. إذا كان بصدد استخدام هذا الن وع من األسالك س لك المعدنيبة لجذب الالكال   تتكر 

 .كامل القطعة المراد صنعها القطعة

قطعة أو شكلها حسب حجم الإنتاج حلية من المرجان مد ة من الزمن قد تقصر أو تطول ستغرق ي

على اإلبداع واستغالل هذه الماد ة إلخراجها من  قدرتهالقطع المنتجة وتعكس ، ووفق مهارة الحرفي

لكن  ذلك ال يتعارض مع المحافظة على و. استجابة للذوق العصري ومتطل بات الس وقإلى التجديد التكرار 

ة التي تصنع منها  التي لطالما زخرفت والجانب التقليدي لبعض قطع الحل ي من حيث الش كل والماد 

ومن أبرز الحل ي  المصنوعة كلي ا من المرجان نذكر األقراط . ة أو الفضي ةسواء منها الذهبي   بالمرجان

ة وتزخرف كذلك فسها التي تصنع ي نهوالقالدات واألساور و  .بالمرجان يضاف إليها الخواتممن الفض 

وأخرى في  ،boulesوتختلف تسمياتها باختالف أشكالها فنجد قالئد وأساور الد وائر أو الكرات تسم ى 

وهي التي  وتسم ى خرزة وأخرى تصنع من الخرز ،sauvage أعواد رقيقة أو شويكات وتسم ىشكل 

، من النوع الرقيق من المرجان pointesتسم ى ِحَرفي ا  تصنع من المرجان الغليظ، في حين تصنع حلي  

قم ثمانية   .فضال عن قالدة تسم ى ثمانية نسبة إلى الر 

ة تلك التي من ع ويحرص بعض الحرفي ين على إعداد قط الحلي  التقليدي ة وتزيينها بالمرجان خاص 

، ونختص  بالذ كر أقراط  ويقال أيضا خرص الفضي ة  منشار ناب الجملعرفت بها جهة الش مال الغربي ككل 

ف وهو عبارة عن دائرة أو حلقة زخرف نصفها األسفل بأسنان حاد ة مثل المثل ثات  ،منشار ناب جمل مشر 

أس فتتجم ل نساء الجهة وتحديدا  .ومعل قات ومنها البسيط دون سالسل لتتخل لها سالس ا عن حلي  الر  أم 

ن من أشكال  على الجبينكما تشير إلى ذلك تسميته الجبين يوضع منطقة تاجروين بحل ي  يسم ى  ويتكو 

مة تتدل ى منها سالسفضي ة  يور لطكما ينحت الحرفي أشكاال  .زخرفت بقطع المرجان األحمر لمخر 

 .ر مرجاناشجأو فلفل وقرون أيادي أو ما يعرف بالخمسةورود و س بحر وائوعروأسماك 

  مزيالرّ البعد العقائدي و: المرجان

، كما قديمة وحديثة ،حضارات مختلفةوفي ثقافات كان المرجان محم ال باألبعاد الرمزية لطالما 

ينة وفي األزياء االحتفالي يني ة وة تكشف عن ذلك استخداماته في الز  الممارسات عديد والطقوس الد 

ببلدان شمال إفريقيا البربري ة  فقد زخرفت الكثير من الحل ي   ، سيما في تبادل الهدايا والهبات، اإلجتماعي ة

ة  الجنوبي ة ملوك الد ول اإلفريقية ل ي  بالمرجان، بينما زي نت ح   ال تي كانت حكرا وكبار عشائرها بهذه الماد 

ة سحري ة لدى بعض الش عوب . بهم لفترات طويلةعليهم دون شعو ويحظى المرجان في المعتقد الشعبي بقو 

 الس مكة أو وما تزال .وءس  في ال ى شعوب أخرى تحول دون وقوع حاملهووقائي ة لد األحمرارتبطت بلونه 

ع واألطفال عل والخمسة وقرن الغزال المصنوعة من المرجان "الحوتة" ى حد  تعل ق على مالبس الرض 

بقطع لدى الش عوب اآلسيوي ة  االحتفاليةغط ى الكثير من األقنعة وت  . من العين الحاسدة ملحمايته الس واء

، علما أن  بعض المرجان وتزخرف تماثيل اآللهة بهذه الماد ة كما هو الحال في الهند ومنغوليا وإقليم الت بت

 .الحلي  المرجاني ة من طبرقةقطع المرجان وة من كمي ات كبيرى حد  اآلن يستورد هذه الد ول ما يزال إل
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 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها ر صالعنا -

 عملللالمراحل األولى عادة فيها  مارسال تي ت ،الورشة علىإعداد المرجان وتصنيعه  يقتصرال 

مختلف اآلالت للعمل ولوضع يخص ص الحرفي مكانا ذلك في المنزل أين  نجزي  وإن ما يمكن أن  ،وليس كل ها

ة  صنع المرجانالمستخدمة في الكهربائي ة  دك ان محافظة نقلها إلى ال ال تي يخشى منها الكبيرة الحجمخاص 

 ا في ذلكبم ،الل مسات األخيرة من العمل تتم  يمكن أن في المقابل . توف ر المساحة المناسبةعليها أو لعدم 

، المرجان دك ان بيع حل ي   الورشة أو المنزل أو كذلك في في ،الخيوط أو األسالك عبرتمرير قطع المرجان 

عا بين الورشة والمنزل و لبذلك يكون العمو ة األولي ة األساسي ة . دك انالموز  هي المرجان ووإن كانت الماد 

يوط المستخدمة في صناعة حل ي  المرجان وأسالك إلى جانب المواد األخرى مثل الخالخام تقتنى محلي ا 

ة التي تجلب من العاصمة، فإن  عددا من األدوات  قل والثقب الفض  ة آالت القص  والص  تستورد من خاص 

   :من أبرز األدوات المستخدمة نذكرو .خارج البالد

 .تستخدم لقص  المرجان: meule-disqueآلة القص   -

 . ولجذب الخيوط رجان إلى قطع مختلفة الحجملقص  الم:  pinceكال بة  -

ها تستخدم لثقب قطع المرجان: أو آلة ثقب كهربائي ة ليآمثقاب  -  .بعد قص 

قل - ها : آلة الص  تشكيلها ونحتها لتقويمها وإعطائها ويقوم الحرفي من خاللها بصقل قطع المرجان بعد قص 

 .ك م بالمرجانلصعوبة التحنظرا الش كل المطلوب، وهي عملي ة دقيقة 

 .يستخدم لقص  الخيوط: مقص  ال -

   .لتمرير الخيوط العادي ة داخل قطعة المرجان المثقوبة :إبرة صغيرة الحجم -

حتى تكون متناسقة وكذلك تثب ت فوق طاولة الحرفي لقيس طول القطع : صم 25مسطرة خشبي ة طولها  -

  .المرجان المصنوعة منواألساور القالدات قيس الخيوط واألسالك و

ة يرتديها الحرفي ولكن يحرص بعض الحرفي ين  ،أثناء ممارسة عمله ال توجد أزياء خاص 

المرجان وتغطية األنف والفم لتجن ب الغبار الناتج عن  قفازات أثناء عملية قص  الاستعمال والحرفي ات على 

                                                                                                                                       . صقل قطع المرجان

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

على أن ه من المهم  اإلشارة . من طبيعة عرفي ة تحد  أو تمنع من الوصول إلى العنصرال توجد ممارسات  -

ة الحلي  من التكت م والتحف ظ من قبل بعض الحرفيين ألسباب مرتبطة بالمحافظة على إلى ما يحيط بصناع

  (.المرجان) أسرار الحرفة ومسالك الحصول على الخامات الطبيعية 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

ة، وهو ما مث ل، وال يزال، إحدى أهم  في إطار العائلة أو بنية القرابهذه الحرفة كثيرا ما تمارس 

باإلضافة إلى  و. مدينةالفي  المعارف والمهارات المرتبطة بصناعة المرجانآليات تناقل وتمرير جملة 

ة اليوم ات جاه جديد يتمث ل في تكوين غير رسمي  لعدد من  التوارث الذي ساهم في استدامة العنصر، ثم 

  .ات وفنون صناعة المرجان الت خاذها مهنة أو هوايةالشبان الذين يرغبون في تعل م مهار

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 .والحرفي ات أصحاب وصاحبات البطاقات المهني ة اختصاص صناعة المرجانالحرفي ون  -

                                                                                                                                .جال ونساءالمرجان من ر العملة في ورشات صناعة المرجان ودكاكين حل ي   -

اصون  - ون في الغو     . من البحر هاستخراجصيد المرجان والمختص 

 

 مشاركون آخرون -
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                  .طع المرجانالحل ي المرجاني ة ومحال ت بيع قدكاكين  -

 .صاغة الحلي  الفضي ة -

                                                                                                                                   .المستخدمة في إعداد المرجانوالمواد باعة األدوات  -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

ياحة العادلة والمتضامنة بطبرقة الجمعي ة -  .التونسي ة للس 

  . بطبرقة "كل نا حرفة"جمعي ة  -

.بجندوبة جمعي ة بدائل -  

  .نادي الغوص بطبرقة -

- Association "Le Pays Vert: La Tunisie du Nord-Ouest", à Paris. 

 

 هيئات رسميّة -

 .قسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتنغرافي ة والفنون المعاصرة: ثالمعهد الوطني للترا -

 .إدارة التراث: وزارة الشؤون الثقافية -

 .المندوبي ة الجهوي ة للثقافة بجندوبة -

 .المندوبي ة الجهوي ة للصناعات التقليدي ة بوالية جندوبة -

يد البحري بجندوبة -  .اإلتحاد الجهوي للفالحة والص 

 .دراهم عين-طبرقة ياحةللس   الجهوية المندوبية -

 .بلدي ة طبرقة -

   .الديوانة التونسي ة -

                                                                                                                                 . المرجان ريومصد   ية لحرفي  لغرفة الوطني  ا -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

 :العنصرهذا من أبرز المشاكل ال تي تهد د استمراري ة 

 األوليّة األساسيّة  على مستوى الماّدة 

نة، يقتصر استخراجه على أشهر معينة خشية انقراضه ويعتبر المرجان ماد ة محمي ة  عادة في من الس 

يف وبكمي ات مح وقد اضطر  البعض  .تهمحرفممارسة عائقا أمام  يعتبره الحرفي ونوهو ما  ،دودةفصل الص 

والنقص  على مدار السنة من المرجان توفير الكمي ات الال زمةمن الحرفي ين إلى إغالق محال تهم نتيجة عدم 

له الس وق المحلي   ة الذي يسج  ا البعض اآلخر فقد . في هذه الماد  الحرفة إلى حسب ممارسي هذه  أيلتجأم 

ينجر  وهو ما لتغطية النقص الحاصل  من أوروب اكذلك و مثل الجزائر المجاورةاستيراد المرجان من الدول 

ة مع  يعتبر مشكل ترويج المرجان أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاعو .عنه ارتفاع تكلفته خاص 

ة المرجان أو ما يسم ى كذلك الغير الل الس نوات األخيرة واالتجار تزايد شبكات التهريب خ قانوني بماد 

ا يهد د  كما أن  عدم توف ر اآلالت المستخدمة في صناعة المرجان واستيرادها  .باندثارهابالذ هب األحمر مم 

ة من إيطاليا يزيد من ارتفاع التكلفة ا . من الخارج خاص  غم من فمن حيث الجودة، أم  مرجان تصنيف بالر 

استخراج مرجان تالف يؤث ر على جودة المنتجات، حيث ال يمكن  إال  أن   ،الجي دةالن وعي ة  ضمنطبرقة 

الحصول على قطعة مرجان نظيفة أو جي دة، بل رب ما ال يمكن تصنيعه  بالتالي إصالح هذا الت لف وال يمكن

 . في الكثير من األحيان

ث البيئي، حيث تؤد يجدر وت  فيس فن ت الور زيية تغيعملي   اإلشارة إلى أن  المرجان يشكو من التلو 

ارة إلى ب تلك المواد الض  هاف عماقاأل عرض البحر إلى تسر  ا يؤد ي إلى ظهور  ي ةالمرجانالش عاب  تمتص  مم 

ل الحرفي  يمكن إزالتها،ال لطخات سوداء على المرجان  على قطع مرجان التنظيف الصقل وبعد فيتحص 

 . تشوبها بقع سوداء
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 ات والمعارف المرتبطة بالعنصرعلى مستوى نقل المهار: 

اغبلل تكوينية دورات توفيرعدم جدد ون يز لتكوين حرفي  مراك غيابحرفة المرجان من تشكو   ينر 

وبالتالي انحصرت  لتطويع المرجان واستغالله، الفني   س  حالدقة والال تي تتطل ب في تعل م هذه المهارة 

العاملين في صناعة تراجع عدد قد  و. وتناقلها األقرباء أسالفهاتوارثتها عن ممارستها في بعض العائالت 

را 55حوالي )محال ت الغلقت العديد من وأ   ،بصفة ملحوظةالمرجان  هو ما من شأنه أن و( محال ت مؤخ 

ضرورة إحداث قرية حرفي ة وممارسيه هذا التراث يرى أغلب حاملي و .هذه الحرفة يهد د استمراري ة

ة أمام المنافسة الكبيرة من اإليطالي ينامنتجاته عرضو وتطويرها رجانصناعة المتعليم لبطبرقة   .، خاص 

  اتجالمنتعلى مستوى 

 اضعيفال ذي أصبح اإلقبال المحلي تراجع من العراقيل ال تي تحيط بالعنصر على هذا المستوى 

ة اإليطالي ين والفرنسي ين  األوروبي ين منالخارجي مقارنة باإلقبال   .وغيرهم ينوالياباني  ود الهنكذلك وخاص 

ويلقى الحرفي ون صعوبة . على اقتناء حلي  وتحف المرجانفي تدهور اإلقبال تراجع عدد السي اح يساهم كما 

ةفي إنجاح مبادراتهم الفردي ة للتعريف بمنتجاتهم  على المستوى الخارجي نظرا لكثرة العوائق مثل  خاص 

، لتكاليفوعدم القدرة على تحم ل كل  ا لمعارض العالميةمشاركة في الل تأشيراتصعوبة الحصول على ال

 . ، وغياب اإلستثمار في هذا المجالفي ظل  غياب الد عم الكافي للحد  من الصعوبات

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -2

ون لعل  من أبرز برامج التثمين لفائدة العنصر إحداث المعارض  ات خذتال تي  وإجراءات الص 

 :جمعياتي ة مختلفة ت في إطار تظاهرات ثقافي ة تشرف عليها أطراف رسمي ة وأخرى مدني ة ووالورشا

تحت إشراف المندوبي ة الجهوي ة للثقافة  5552و  5552لسنتي " ملتقى الحرف والفنون"تنظيم تظاهرة  -

 . بجندوبة شملت معارض و ورشات لتثمين صناعة المرجان

ن  5552لإلتحاد الوطني للش غل سنة  تنظيم مهرجان اإلبداع الثقافي - معارض بمدينة جندوبة وقد تضم 

 .  المرجانأث ثها مجموعة من الحرفي ين والحرفي ات حول أبرز الحرف بالجهة ومن بينها صناعة ورشات و

 اواكبهبمدينة طبرقة و 5551جويلية  51و  52بين ال تي انتظمت " طريق المرجانعلى "تظاهرة إحداث  -

    .من المنتسبين إلى العائالت ال تي كانت تسكن المدينةإليطالي ين عدد من ا

  .معرض الكرمجندوبة و مثل معرضشاركة في عدة معارض الم -

ة أساسي ة  وء على المرجان كماد  ون الض  صناعة بإنعدامها تندثر كما سل طت بعض إجراءات الص 

تقنين  بهدفعديد من القرارات والقوانين بها من مهارات ومعارف، حيث اتخذت ال طما يرتبو المرجان

يد العشوائي صيد المرجان  تهريب التي الالتصدي لعمليات حماية لهذه الثروة البحري ة ووالحد  من الص 

العديد من وسائل اإلعالم على مسألة تهريب المرجان واستنزاف  ترك زو .كلفتهتو ارتفاع  تهفي ندر تسببت

المحافظة على نشر التوعية بأهمي ة سات وس بخطورة مثل هذه الممارهذه الماد ة في محاولة للتحسي

وتلعب األجهزة األمني ة دورا في حماية المرجان من التهريب وإحباط محاوالت استغالله . الثروات الوطني ة

 . أبرز التهديدات التي تواجهها ماد ة المرجان من   المفرط بالتالي الحد

مثل إقامة المرجان ومحال ت تجاري ة وحت ى فرق رياضي ة سياحي ة  نزلة عد  المرجان على  طالق اسمإ -

فندق ياديس مرجان طبرقة و Résidence Corail Royal Marina Tabarkالملكي مارينا طبرقة  

Yadis Morjane Tabarka  ودك ان منزل المرجان بطبرقةLa maison du corail فريق  فضال عن

ياضي بطب                                                                                               .Corail sportif de Tabarka  رقةكرة قدم المرجان الر 

في  بمجس م ضخم ئيسي ة في شوارع المدينة والمطل  مباشرة على البحرتزيين أحد مفترقات الط رق الر   -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .شجرة مرجانشكل 

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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 مرجان خام: 1صورة 

 

 

 

 

 تنظيف المرجان :3صورة                                              المرجان وتهذيبه قصّ  : 2صورة                  

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرجان  آلة لتنظيف: 4صورة     
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 المستخدمة خشبيّة لقيس قطع المرجان واألسالك مسطرة: 5صورة                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيط صنّارة بالستيكيحبّات مرجان وصنع أسورة من المرجان بإستخدام : 6صورة                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضال عن ورود وأساور من الفضة والمرجان  "مشّرف جملمنشار ناب "تقليديّة لاقراط األ: 7صورة 
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 عناصر تيمية حامية من الحسد" خمسة وحوتة وقرن غزال": 8صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالئد من مرجان: 9صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 من المرجانوسلحفاة بحريّة بحر مجّسم لعروس ال: 11صورة                                        
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

تعل مها عن  سنة أقدمي ة في صناعة المرجان، 05أكثر من الكرايمي ة طبرقة، سنة،  22مختار مسعودي،  -

 .12.155.299 الهاتف طريق المالحظة والممارسة،

تعل متها عن سنة أقدمي ة في هذا المجال،  55أكثر من صناعة المرجان، سنة، حرفي ة في  21سميرة سليم،  -

 .55.252.155شارع الحبيب بورقيبة طبرقة، الهاتف  12زوجها، العنوان 

المهنة متوارثة عن األب  ،5552منذ سنة  سنة، حرفي في صناعة المرجان 05المي العمر آية هللا الس   -

، العنوان                                                                                                                                       .55.025.225قيبة طبرقة، الهاتف شارع الحبيب بور 55واألم 

نهج  العنوانتعل مها عن أفراد العائلة، سنة أقدمي ة،  59سنة، حرفي في صناعة المرجان،  95وحيد سليم،  -

                     .15.522.219 محمد علي طبرقة، الهاتف

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Baklouti (Naceur), Les bijoux d’argent de Tunisie, Manuel pratique de 

l’artisan, Office national de l’artisanat, Tunis, 2010.  

- Collectif, Le corail en Méditerranée, Actes du colloque des 26-27 juillet 2003, 

de Journées universitaires d'histoire maritime de Bonifacio, Editeur Piazzola 

Alain Eds, France, août 2004.  

- Eudel (Paul), Dictionnaire des bijoux d’Afrique du Nord, (Maroc, Algérie, 

Tunisie, Tripolitaine), Ernest Le roux, Paris, 1906. 

- Eudel (Paul), L’orfèvrerie Algérienne et Tunisienne, Adolphe Jourdan, Alger, 

1902.  

- Faget (Daniel), Vielzeuf (Daniel), «Le vase et le microscope : origines et 

développement d'une connaissance scientifique du corail rouge de Méditerranée 

(XVI
e
-XXI

e
 siècle)»,  In Rives Méditerranéennes, n° 57, année 2018, Editeur 

Presse Universitaire de Provence, p.157-180. 

- Gargouri-Sethom (Samira), Le bijou traditionnel en Tunisie, femmes parées 

femmes enchaînées, Edisud, Aix-en-Provence, 1986. 

- Gourdin (Philippe), Longerstay (Monique), Tabarka : histoire et archéologie 

d'un préside espagnol et d'un comptoir génois en terre africaine (XV
e
-

XVIII
e
 siècle), Institut National du Patrimoine / École française de Rome, 

Tunis/Rome, 2008, 625 p. 

- Harmelin (Jean-Georges), « Joaillerie : le corail rouge et les bijoux», In Futura 

Planète, dossier : Le corail rouge, l’or de la Méditerranée, Publié le 04/07/2017. 

- Lo Basso (Luca), Raveux (Olivier), « Introduction : le corail, un kaléidoscope 

pour l’étude de la Méditerranée dans le temps long », In Rives 

Méditerranéennes, n°57, année 2018, Editeur Presse Universitaire de Provence, 

p.7-15.  

- Paolini  (Charles), Corail rouge mystère et magie, Monographie, Editeur 

Autres Temps Eds, France, 2014. 

- Paolini  (Charles), La fascination du corail, Editeur Gerfaut Eds Du, France, 

octobre 2004. 

- Poncet (Michel), Les bijoux d’argent de Tunisie, MTE, Tunis, 1980. 

https://www.librairiedialogues.fr/personne/journees-universitaires-d-histoire-maritime-de-bonifacio/943494/
https://www.fnac.com/e34708/Piazzola-Alain-Eds
https://www.fnac.com/e34708/Piazzola-Alain-Eds
https://journals.openedition.org/rives/5794
https://journals.openedition.org/rives/5794
https://journals.openedition.org/rives/5794
https://www.fnac.com/ia88966/Charles-Paolini
https://www.fnac.com/e34962/Autres-Temps-Eds
https://www.fnac.com/ia88966/Charles-Paolini
https://www.fnac.com/e36369/Gerfaut-Eds-Du
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- Raveux (Oliver), « Autour du corail rouge de Méditerranée : hommes, savoirs 

et pratiques de la fin du Moyen Âge à nos jours », In Rives Méditerranéennes, 

n° 57, année 2018, Editeur Presse Universitaire de Provence, 256 p. 

- Raveux (Olivier), « L'or rouge: pêche, commerce et industrie du corail en 

Méditerranée du Moyen-âge à nos jours », In Piaf, Portait International 

Archivistique Francophone, volume 2, n° 49, année 2017. 

- Sugier (Clémence), Bijoux tunisiens, formes et symboles, Cérès Prod., Tunis, 

1977. 

- Vermeren (Hugo), « Être corailleur en Algérie au XIX
e
 siècle : pratiques du 

métier et reconversion professionnelle chez une population maritime en déclin à 

l’époque coloniale (Bône, La Calle, 1832-1888) », In Rives Méditerranéennes, 

n° 57, année 2018, Editeur Presse Universitaire de Provence, p.35-54.   

 

 البصريّةالّسمعيّة  -

  .5552سبتمبر  9، بتاريخ "صيد المرجان في تونس: المغاربي "بعنوان قناة العربي لبرنامج تلفزي  -
https://www.youtube.com/watch?v=o21Os9jfMIo 

باح "قناة الجزيزة، بعنوان لبرنامج تلفزي  - ، بتاريخ "ثاني أشهر مدن المرجان بالعالم...برقةط: هذا الص 

  . 5555سبتمبر 
 https://www.youtube.com/watch?v=pnjkso5gXw0                                                                                                                                      

 .5550، سبتمبر "صناعة المرجان في تونس:  صباح جديد"قناة العالم بعنوان لبرنامج تلفزي  -
https://www.youtube.com/watch?v=uxv8X2PNmNI     

- CGTN Africa Live: "Tunisia's coral industry struggling as tourists decline", 

février 2017.  https://www.youtube.com/watch?v=n7qddbU2rQw 

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

 .التقليدي ة المزي نة بالمرجان والمحفوظة بالمتاحف اإلتنوغرافي ة بالبالدبعض الحلي   -

ة لحرفي ي المرجان من صي ادين وصاغة -  . المجموعات الخاص 

                                                                                                                                                      .La maison du Corail Tabarka  معروضات دار المرجان طبرقة -

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                                                                    .طبرقةبمدينة  5551سبتمبر  2 و 2 -

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

مبروكة الطب ال،  /ياحة العادلة والمتضامنة بطبرقةالتونسي ة للس   عبد العزيز الهميسي، رئيس الجمعي ة -

فاء حسني، محافظ و/ هد الوطني للتراث بتونسمكل فة بالبحوث بالمع ،سمهان بن بركةإ/ قبل يمحافظ تراث 

 /صحبي الهميسي، محافظ تراث طبرقة /هدى بولاير كاهية مدير بوزارة الشؤون الثقافية/ باردو تراث

د المقد م، محافظ تراث تونس حوي، باحث في / عماد بن صالح، محافظ تراث الجم  / محم  الط اهر الر 

طارق العمراوي، أمين مال إت حاد الكت اب التونسي ين فرع  /ندوبةج عضو المجلس الجهوي للثقافةو التاريخ

ثري ا لحبيب، رئيسة / رياض بوسليمي، ناشط ثقافي بدار الثقافة فرنانة/ رئيس جمعي ة بدائلو بةجندو

حلمي / بالمندوبي ة الجهوي ة للثقافة بجندوبة على الذ اكرة المحلي ةمصلحة الحرف والفنون والحفاظ 

https://journals.openedition.org/rives/5622
https://journals.openedition.org/rives/5622
https://journals.openedition.org/rives/5622
https://www.youtube.com/watch?v=o21Os9jfMIo
https://www.youtube.com/watch?v=pnjkso5gXw0
https://www.youtube.com/watch?v=uxv8X2PNmNI
https://www.youtube.com/watch?v=n7qddbU2rQw
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رؤى مازني، / واإلنساني ات بمن وبة طالب دكتوراه في التاريخ المعاصر كلي ة اآلداب والفنونالغزواني، 

ر فوتوغرافي بطبرقة/ المعهد العالي للعلوم اإلنساني ة بجندوبة طالبة ماجستير تراث                              .  هيكل هاللي، مصو 

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                 . 5551ر سبتمب 50و  59 -

 

 محّرر البطاقة  -

 .إسمهان بن بركة، مكل فة بالبحوث المعهد الوطني للتراث بتونس

 
 المراجعة العلمية  -

 .المسح ودراسة الممتلكات اإلتنغرافي ة والفنون المعاصرة ممدير قس/ بحوث أستاذ :عماد بن صولة

 

 تحيين المعطيات -

 .5555جانفي /  5555أكتوبر 

 


