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وخّصددددد   .وطني للفالحدددددةالدددددوفقدددددا يحصدددددائيات المرصدددددد (  2102-2106)المنقضدددددي  ألفالحدددددي

، بينمددددا قسددددما المسدددداحات (بالمائددددة منهددددا 57بنسددددبة )الصددددل   منهددددا لزراعددددة القمددددح األكبددددرالحيددددز 

المتبقيدددة لزراعدددة  القمدددح الّلدددين و الشدددعير، فبلدددو  معددددل انتدددال الحبدددو  فدددي هدددذ  الجهدددة خدددالل نفددد  

 .مليون قنطار 0.8الموس  حوالي 

 الخبزالمهارات و المعارف المرتبطة بصناعة  -1

بعدددد الحصددداد وجمددد  المحصدددول تخدددزن كميدددات الحبدددو  وتحفددد  بطدددرق تقليديدددة حيدددث تو ددد  

، بينمددا تذخددذ المددرأة مددا يلددزا لسددد حاجيددات عائلتهددا تفددرب بددالتبن األرضير وهددي حفددر فددي فددي مطددام

بتنقيدددة الحبدددو  وتنويفهدددا وطحنهدددا  تقدددوا النسدددوة" المعاونددد " إطدددارو دددمن  .مددددة لدددهر او تزيددددمنددد  

لطهدددي الخبدددز سدددميد مدددا يلدددزا مدددن دقيددد  وفتحّضدددرن . او الغربدددال" الڤّعددداد"باسدددتعمال  نخدددل دقيقهددداو

 ثدد  تجلسددن . تقمددن بجمدد  مددا يلددزمهن مددن حطدد  يحمددا  الفددرن وإذا هممددن بددالخبز،. وطبدد  الكسكسددي

فكددّن يخبددزن  .غالبددا مددا تصددن  محليّددا مددن الخشدد " معجنددة"راكعددات علددى األرض فددتعجّن الدددقي  فددي 

 أووذلدددل تلبيدددة لحاجيدددات اسدددرهن منددد   لخبدددز وخاصدددة مدددن القمدددح  نودددرا لوفرتددد ،مدددن الدددهية  أصدددنافا

  ةالمسددددتعملة فددددي طهددددي الخبددددز فددددي جهددددة جندوبدددد األفددددرانعددددن   إمددددا .المجدددداورة األسددددواقلبيعددد  فددددي 

 .والطاجين ةالطّابون: طريقتين إلى ايلارةفيمكننا 

 األرضتبندددى داخدددل  األحمدددروهدددي عبدددارة عدددن برمدددة كبيدددرة مدددن الطّدددين  :"الڤوجددد " أو ةالطّابون    -

ويجلدد  طينهددا . وتختددار المددرأة مكانهددا بعنايددة وتثبّددا عددادة فددي مكددان فسدديح داخددل المنددزل او خارجدد 

 إليددد يجدددّف يضددداف   أنوبعدددد . ةثالثددد أويخّمدددر بالمدددا  مددددة يدددومين  و( و مدددن غدددار الطدددينإ)مدددن الدددواد  

تخلدددك  كدددل هدددذ  المكوندددات  ".سدددفاف"سدددمادا عضدددويا كدددالرو  و بقايدددا القدددع الجددداف او مدددا يعبدددر عنددد  

فتحددة رئيسددية هددي عبددارة عددن بددا  علددى لددكل اسددطواني يعلوهددا " القوجددة"و تعجددن بالمددا   ثدد  تصددن  

فمدددن  .العائلدددة إفدددرادوذلدددل بحسددد  عددددد  أكثدددر أو( صددد  81) للفدددرن، يبلدددو قطرهدددا سدددتّون صدددنتيمترا

  الفتحدددة يدددت  النفددداذ داخدددل الفدددرن حيدددث تمدددرر المدددرأة  يددددها داخلددد   متحملدددة لهيددد  الندددار خدددالل هدددذ

عندددد إخراجددد  حدددين نضدددج  واحمدددرار لونددد ، فيسدددّمي  أوالحارقدددة سدددوا   عندددد إدخدددال عجدددين الخبدددز 

 "(.جرادڤ"وجمعها ) "جردڨة"حينئذ 

 ،"الڤوجددد "فدددي جوانددد  وأسدددفل تحدددد  خدددرى أفتحدددات صدددغيرة ثّمدددة ، للفتحدددة الرئيسدددية وإ دددافة

 كمدددا .الندددار بددد  الدددتعالحتدددى تسدددمح بددددخول الهدددوا  إلدددى الفدددرن و بيدددادة " تاڨددد "الواحددددة منهدددا  تسدددمى

تسددتغل صددانعة الخبددز فتحددات ايحمددا  السددفلية فددي توجيدد  و دفدد  كافددة أنددواع الوقددود والحطدد  الدداّلبا 

بعددددد  .السددددابقة ايحمددددا مددددن إخددددرال الرمدددداد المتخلّددددف عددددن أعمددددال  أيضدددداتمّكنهددددا الُخْبددددز، وينضددددال 

الددددذ  هددددو عبددددارة عددددن  بقايددددا فخددددار " بالتددددافوب" تقددددّو  بنيددددة الطابونددددة االنتهددددا  مددددن عمددددل الفتحددددات

  األحمدددرالتدددرا  ثددد  تطلدددي الطابوندددة بعجيندددة مدددن . مسدددتعمل يهدددرس جيددددا ثددد  يعددداد اسدددتعمال  مجدددّددا

أليددداا تحدددا اثدددر ذلدددل يتدددر  الفدددرن  .حتدددى تحددداف  علدددى بنيدددة صدددلبة متماسدددكة"( يطوبنوهدددا"ويقدددال )

 .جوف  الى فرن جاهز لالستعمال الملتهبة في العة الشم  حتى يجّف، ث  تحّول  النار

 لصدددن  ندددوع فقدددك مدددن الخبدددز خبدددرت يسدددتعمل األفدددرانهدددذا الندددوع مدددن  أنّ إلدددى   ايلدددارةوتجددددر 

ففدددي كدددل مدددرة تهدددّ   .عمدددال يوميدددا أصدددبححتدددى  أظافرهددداالمدددرأة تفاصددديل ومراحدددل طهيددد  مندددذ نعومدددة 

 وتمسددددح جوفهددددا بقطعددددة مددددن قمدددداب، ثدددد  تجمدددد  الحطدددد  وتضددددع  أسددددفل "الڤوجدددد "تنوّددددف   بددددالخبيز

فددي  دائددر  الشددكل "الكسددرى"بعددد ذلددل تضدد  عجددين . الفددرن، وتشددعل النددار بدد  مدددة ربدد  سدداعة تقريبددا  

 إلدددى ، ثددد  تعيدددد لخبدددز الدددذ  لدددارف علدددى النضددد  بالمدددا وبدددين الحدددين واألخدددر تبلدددل المدددرأة ا. الفدددرن

عملهدددا الشددداق بدددين وبدددرغ  . "جدددراد "داخدددل الفدددرن السددداخن حتدددى يكتمدددل نضدددج  ويصدددبح عنددددها 

صددددغير الحجدددد   يسددددمى ، فتميّددددزه   بخبددددز فددددان صددددانعة الخبددددز ال تنسددددى صددددغارها ،النيددددران الالفحددددة

حتدددى ينضددد    "الڤوجددد "هندسدددية متنوعدددة ثددد  تضدددع  فدددي  ألدددكال، تصدددمم  يددددويا علدددى نحدددو "جدددابور"

 .بحبات  أو يؤكل بزيا الزيتونث  

مدددّور علددى لددكل غربددال ينضدد  ( مددن المعددادن أو)متّسددعة مددن طددين  أنيددةهددو عبددارة عددن : الطّ  اني  -

تجهّدددز بالحطددد   األرضحيدددث يو ددد  فدددوق موقدددد تقليدددد  هدددو عبدددارة عدددن حفدددرة فدددي  فيددد  الخبدددز،

نفسددد   اآلنونشدددير فدددي . "الحّمددداس"او " الطددداجين"بدددا فوقهدددا يث أحجددداروتو ددد  علدددى جوانبهدددا ثدددال  
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عصدددرية سدددوا   أفدددرانفدددي وقتندددا الحا دددر حيدددث توجدددد  األفدددرانالتطدددور الحاصدددل فدددي نوعيدددة  إلدددى

 .الكثيفة  وأدخنت تجنّ  المرأة حّر نيران الحط  بالكهربا   أوبالغاب 

 أنواع الخبز - 

: ، فإنددد  حددداف  علدددى مكوناتددد  األربعدددة ت  الُخْبدددز فدددي جهدددة جندوبدددة وتنوعدددامهمدددا تبددددلا تسدددميا

 : نذكر أصناف ، ومن بين ، الما ، الخميرة، والملح(الشعيروفي أحيان قليلة )دقي  القمح 

 .الزيا والزعترو" السمن"والملح و يتكون هذا الخبز من الّسميد  ":المبس " أو" الكسرى المبسسة" -

تتحول  خلك المكونات جيدا  حتى تتجان  و، وتبالتدري ث  يضاف اليها الما  تو   هذ  المواد في وعا  

و يت  . تنض  ت صغيرة ث  تو   في الطّاجين حتىث  تقس  الى مربعات او مستطيال. عجينة متماسكة إلى

 .عادة في الصباح تناول هذا الخبز

يخلك الّسميد م  الزيا ث  . يتكون هذا الصنف من سميد ليّن وما  دافئ وملح وبيا بيتون: "المالو " -

ث  يقّس  العجين الي . الخليك جيدا ث  يتر  جانبا مدة ساعة يعر  .الي  ما  دافئا والقليل من الملحيضاف 

يتميّز هذا النوع من الخبز بخلو  من و. لحين و عها في القَلو دوائر صغيرة تو   كل منها على حدة

 . الخمائر

غير ان  " المالو "يطهى هذا النوع من الخبز بنف  طريقة ومكونات : (بض  الرا  وتشديد القاف)رڨا   -

 . وعند نضج  يرّصف فوق بعض  على لكل طبقات .رقة أكثراقل سمكا و 

ئُ هو عبارة عن فطائر رقيقة  ": المريّع" - صغيرة الحج  وتستعمل خاصة في طهي   أجزا  إلى تَُجزِّ

خضرا يضاف وهو عبارة عن مرق يحو  دجاجا و. المعروف في القطر الجزائر " الشخشوخة"طب  

 .صحن و تسقي بالمرق اللذيذ الخبز في أجزا ث  تو   . الي  البهارات

كتل صغيرة دائرية، وتفرد  إلىيتكون من سميد خشن وما  دافئ و بيا، تخلك وتعجن ث  تقس   :بشقوف -

 .تذكل م  قهوة الصباحالطاجين فوق نار هادئة و بطريقة رقيقة وتو   في

ئُ هو خليك من العجين مثل الفطائر ":الشّواط" أو" السفن " - دوائر صغيرة الحج  و يقلى في  إلى يَجزِّ

 .جندوبة خاصة في الصباح أهاليبعض الّسكر و يتناول   إلي الزيا و يضاف 

تخلدددك الخميدددرة مددد  الملدددح  .ملدددح وخميدددر  و بيدددا بيتدددون وسدددميد لددديّنمدددا  و يتكدددّون مدددن :مطدددالي  -

قليددل مددن الزيددا و المددا  مدد  ثدد  يضدداف الخلدديك الددى كميددة مددن الّسددميد اللدديّن . والقليددل مددن المددا  الدددافئ

 ثالثدددونثددد  تتدددر  جانبدددا مددددة . ي يعدددر  الخلددديك جيددددا حتدددى تصدددبح العجيندددة طريدددة بعدددض الشددد. الددددافئ

 او سدددّا قطدد  دائريددة ال يتجددداوب أربعددةبتجزئدددة العجددين الددى  ، تقددوا الطّاهيددةوبعددد انتهددا  المددددة. دقيقددة

 .ث  تو   في الطاجين حتى تنض  ،سمل الواحد منها صنتيمترا واحدا

 .ملعقددة ملددح و مددا  دافددئملعقتددي خميددرة و ذا الصددنف مددن سددميد لدديّن و بيضددة و يتكددون هدد :غرايددف -

ثددد  يغطدددي الوعدددا  جيددددا ويتدددر   .ل علدددى عجدددين طدددر  يسدددهل سدددكب نتحّصدددتدددى تخلدددك المكوندددات ح

. علددى سددطح   يصددبح جدداهزا  لالسددتخدااوعندددما تطفددو فقدداقي   .العجددين جانبددا كددي يتخّمددر مدددة سدداعة

فتسددك  عندددها الطّاهيددة العجددين باسددتخداا ملعقددة فددي الطدداجين حتددى ينضدد  فددوق نددار هادئددة، ويغطددى 

. الطاهيدددة مدددن الطّددداجين مدددن فدددوق تخرجددد  بدددز مدددن تحدددا ويجدددفّ عجدددين  الخ عنددددما يحمدددرّ و .بكسدددكاس

 .بالزيا والسكر أو بالزيا والعسل إمافيذكل 

 - " متكون من حبات بصل و فلفل أخضر وطماط  وقليل هو نوع من الخبز يحشى بخليك  ":كسرة لح

وملعقة  ملح وملعقة صغيرة من بيا الزيتون وبعض البهاراتمن الشح  وحبات بيتون وبقدون  وثوا و

 افة القليل من الما  بالتدري  حتى إالملح م  م  الزيا و ث  تخلك المرأة الّسميد .كبيرة من الهريسة

الفلفل والبقدون  البصل و ثنا  يقطّ وفي األ .ث  يتر  جانبا مدة نصف ساعة تقريبا، يتماسل العجين

 .هذ  المكونات القليل من الزيا والبهارات إلىى قط  صغيرة ويضاف إلوالطماط  والثوا والشح  

ك فوق الطبقة الخلي دائرية الشكل ويو   لى طبقتينإويهرس الخليك جيدا ث  تقّس  الطاهية العجين 

 .يو   فوق الطاجين  انية وتغل  حوالي العجين بإحكاا ث يغطى بطبقة ثاالولي، بعد ذلل 

 بالعنصرالممارسات االنتماعية والطقوس المرتبطة  -2

موهدددرا مدددن موددداهر التندددوع المجتمعدددات و سددد  الجوهريدددة لبندددا  هويدددةاأل حددددأل الطعددداا يشدددكّ 

نسددان منددذ القدددي  فمثلددا و ال تددزال وتعتبددر صددناعة الخبددز مددن الممارسددات التددي تعاطاهددا اي . الثقددافي



 

 

4 

 .لغذائ  وعنصرا من عناصر انتمائ  الجغرافي واالجتماعي أساسيامكونا 

 .دورة الحياةوالخبز التقليدي  -

كثر عمقا ترتبك أى مجاالت إلقليد   بجهة جندوبة يحيلنا مو وع  مهارات صن  الخبز الت

عديد  أنّ ذلل . بمنوومة القي  و الشعائر التي تنتجها هذ  العادة الغذائية في عالقة بدورة الحياةخصوصا 

اللّحد، بل  إلىفي لعائر المرور في حياة الفرد من المهد  الطقوس المرتبطة بالخبز استعملاالممارسات و 

 :و تتواصل حتى بعد وفات 

ّما مهاته  كلما هأالتفافه  حول  ،ظافره أهالي الجهة منذ نعومة أعليها دأ  من بين  العادات التي 

 .ّي بهي بحيث يتقاسمون أكل  مصحوبا بالزيا أو الزيتون في جّو عائل ،الخبز وإخراج  من الفرن وبطه

قّل تحّضرا وساط األكل بصورة جماعية التي تربى عليها الفرد منذ الصغر وخاصة داخل األعادة األ نّ إ

 الو ،مثّل الخبزعالوة على ذلل و. سرة واندمال الفرد داخل مجتمع أللها دورا كبير في تماسل ا( ريفية)

وقدت أصدقا  فه  يتبادلون  في ما بينه  كلما قار  و األالهدايا بين األلكال التبادل وألكال من  ،يزال

كما تمثل  .صدقا  وحتى بالموتىاألبالعائلة والعالقة التي تربطه   متانةوه  بذلل يوهرون . فراناأل

الذ  يكاد يكون  ادل إلى تب افة إ  ،صدقا و األإلى األقار  يهدا  الخبز  واألعياد فرصة كذللالمواس  

هالي خبز ات الدينية يتبادل األمعو  المناسبففي عيد الفطر وفي . فراناألقدت وأبشكل يومي كلّما 

يث حوساط الحضرية تتاللى داخل األلكال التبادل هذ  تضعف وأ نّ أغير  .المحلّى بالسكر" المريع"

الطعاا فرديا في كثير يكون تناول و على المخابز العصرية للتزود بالخبزاالعتماد على السوق و يتزايد

  .األحيان

العرس  أياايضا حضور عنصر الخبز في حفالت الزوال حيث  تقوا النسوة طيلة أومن الالفا 

" لبل الكسرة" أوبتحضير كل ما يلزا من خبز يطعاا المدعوين، فتجتم  صانعات الخبز للعجن 

العمل برغ   النسوة في هذا ، تجد وفي هذ  المناسبة .في الطاجين أوو عها في الطابونة وتحضيرها و

 أنجرت العادة كذلل  .ةالبلد أخبارو للحديث عن  ، متعة ال توصف وفرصة جيدة للتواصل بينهنمشقت 

. "المريّع"خبز  إعدادحيث توكل لها مهمة  "نهار ألصباح"أ   من بفافها األولتختبر العروس منذ اليوا 

في طبخ  إتقانها في هذا االختبار ونجاح العروس  نّ أويعتقد . يعطى الا العروس كمية من  نضج وحال 

" نهار الحزاا"ما يعبر عن   أوفي اليوا الساب  من العرس  اإمّ  .هو تطيّر بحياة بوجية ناجحة إنماالخبز 

 ".ةالطابون"و خبز " الملوخية"البنتها وجبة تتكون من طب   األا،فتحّضر 

 "المبّس "بطهي خبز ، فان  يوصى نوم  أثنا ذا تعرض أحده  لكابوس إ أيضامن العادات 

وطردا  ظنّا بان في ذلل دواما للنّع   األطفال و توبيع  على الفقرا  والمحتاجينوكصدق   إخراج و

 .لألرواح الشريرة

بلطي،او مثل سيد  صالح ال)والصالحين  األوليا أهالي جندوبة تعودوا على بيارة مقاا  إننضيف 

، فيتصّدقون ب  على المحتاجين في "المبّس "ن بالمناسبة معه   خبز ويجلبو( سيد  عبد هللا بو الجمال

يدا ومثلما يقدا الطعاا لألحيا  فهو يقدا ايضا كقربان هلل وللمتوفين تذك .طري  عودته  الى منابله 

ا  اليوا الثالث للوفاة تحّضر عائلة المتوفّي خبز " الفرق"ففي يوا . للعالقات الطيبة التي تجمعه 

وعموما فان عادة التصدق  .وتتوج  للمقبرة للترح  على الفقيد وللتصدق بالخبز على الفقرا " المبس "

 وا خمي  او في صبيحة كل يوا جمعة،المقبرة عشية كل ي إلىبالخبز هي لائعة جدا، فكلّما ذهبا النسوة 

 ،الحضارات القديمة عند لعو وتذكرنا هذ  العادة بعادات كانا لائعة  .يذخذن معهن ّ خبزا للتصّدق ب 

اّمنوا له  الغذا  في  ه أنّ ذلل ان الفراعنة على سبيل المثال كانوا يدفنون الخبز م  الموتى ظنا منه  

  .كما كان الخبز يقدا بشكل يومي كقربان آللهة المصريين. األبديةرحلته  

  األقوالة الخبز  في المأثور م  رمزي -

وال غرابة في ذلل  ،(ن بشكل عااييالتونس وجلّ )جندوب  كان الُخْبز وال يزال الشغل الشاغل ألهالي 

. ن اسم  اقترن بالوجود والحياةأحتى ما داما قيمت  الغذائية العالية ترفع  إلى درجة الضرورة للبقا ،  

و  مان الخبز . اة بشكل عااهو الداف  إلى الحي" الخبز "ما يعبر عن    أوتحصيل القوت  إلىفالسعي 

فم   ".خبزنا مخبوب و بيتنا في الكوب"اليومي هو  مان للبقا  و تحقي  للرخا  بحس  المثل الشائ  

 كانا المرأةو .الخبز يستطي  الناس تناول ابسك األطعمة المتوفرة لديه  في البيا، مثل الزيا والزيتون
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لفة لحين المخت إعداد خاصة لنوافة الخبز اثنا  مراحل و" القوجة"ي عناية بالغة لنوافة ال تزال تولو

 ".نوّف عتبتل ما تعرف لكون يدخلهاوّف خبزتل ما تعرف لكون ياكلها ون"وفقا للمثل الشائ   نضج 

ال كرامة ينسان  إذ، وثيقة، مقّومات إنسانية اينسانمن  اعالقة الخبز بالكرامة ، باعتباره إنكما 

ل األبوا يدف   الناس إلى الخنوع ويفتح  يتضّور جوعا، ألن الجوع وعلى العك  يضمن الخبز  .للتسوُّ

على العمل اذ لف  الخبز يمكن ان يدل كذلل و ".في الّسما  والرأسما  كسرى و" الكرامة وعزة النف 

القياا  إثنا  اينسانالتي كثيرا ما يصا  بها  األمل كما يمكن ان يعبّر على خيبات ."هاكي الخبز "يقال 

يجعل فقرا   على قلة ذات اليد و نل العيع الذ  ويستعمل اللف  ايضا للتعبير ".الخبز  مّر "بعمل  فيقال 

  ".خبز و بيتون عيشة مغبون"الحال يتقّوتون بالكفاف فيقال 

تمرر القي  المعاني و، بل من خالل  تنقل ااالقول بان الخبز هو لي  فقك  مجرد طع إلىنخل  

المتبقي من الطعاا ال يو   م  القمامة بل  أوأن الخبز الزائد على الحاجة من ذلل مثال  اآلدا وتحف  

 أيضا اآلدا ومن  .بينما تعطي النّْخالة طعاما للكال  ،ث  يصبح فيما بعد طعاما للّدجال يو   في كي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . سهوا و دون قصد األقداافي مكان منعزل خوفا من أن تَدوس   الطري  وو ع إبعاد الخبز من 

 

 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

دقي  القمح ،الما ، الخميرة،  وهي ) األربعةلصناعة الخبز او مكونات   األوليةيكفي توفر المواد 

                                                                                                                                                 .الفرن، حتى تتمكن الطّاهية من صناعة الخبز إلىباي افة ( والملح 

 

 العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر الممارسات -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .        ال وجود لممارسات عرفية   تمن  الوصول إلي العنصر

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بي  األعضاء والتمرير للنّاشئة -

فتاة قبل الزوال ويعتبرها بالغة للمهارات التي تكتسبها ال أهميةفي الما ي كان المجتم  يولي 

تحرصن على تعلي  بناتهن ما خبرن  من معارف و مهارات بما في ذلل  األمهات، لذلل كانا  رورية

، مرورا بالخبيز ووصوال الى و   العجين مواد قابلة للطهي إلى (كالحبو ) األوليةمراحل تحويل المادة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .و يصبح جاهزا لالستهال  الخبز ينض  أن إلىفي الفرن، و 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر م  الممارسي  له بشكل مباشر -

في  األهاليكل نسا  جهة جندوبة يتقّن صناعة الخبز التقليد  وخاصة سواكن األرياف حيث البال 

يتنّدرن بكل من يشترى الخبز من المخابز العصرية او من ( مثل عين دراه  وغيرها)هذ  المناط  

                                                                                                                                                  .مورد ربق لعديد العائالت بالجهة أصبحاعديد الشبا  يمتهن صناعة الخبز التي  أصبحكما . المتاجر

 

 مشاركون آخرون -

بينما  ،(الحبو ) األوليةيشار  فالحو جندوبة في استمرارية العنصر من خالل توفيره  للمواد 

                                                                                                                                  .ومواد قابلة للطه إلىالمطاحن العصرية في تحويل الحبو   أصحا يساه  

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .جمعية مساندة حرفيات خمير -

                                                                                                                                             .جمعية االمتياب ببلطة -
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 هيئات رسميّة -

 .قس  المسح ودراسة الممتلكات ايتنغرافيّة والفنون المعاصرة: المعهد الوطني للترا  -

 .وبارة الشؤون الثقافية -

 .المندوبيّة الجهويّة للثقافة بجندوبة -

                                                                                                                                  .المندوبيّة الجهويّة للصناعات التقليديّة بوالية جندوبة -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

يعد الخبز بصفة عامة من األغذية األساسية في جهة جندوب  ، حيث يلع  دورا هاما في اقتصاد 

 حيثهذا العنصر يشهد اليوا عديد التحوالت  نّ أغير  السوق وبالتالي يجد رواجا كبيرا الستهالك ،

نزوع الفئة الشبابية الستهال   إلىالكهربائية، باي افة  األفرانابتكرت طرق جديدة لتحضير  باستعمال 

                                                                                                                                                                                                             .الحضرية األوساطمحدثة من الخبز وخاصة من سكان  أنواع

 

 برامج التّثمي  وإنراءات الّصون -5

تقتصر برام  التثمين على حضور العنصر في المهرجانات سوا   على هامع مهرجان  طبرقة 

مهرجان الريحان بعين دراه  وغير  من المناسبات الثقافية، حيث تقاا بالمناسبة ورلات حيّة  أوالدولي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .للتعريف ب 

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "عادڤال"م  الشوائب باستعمال تنقية القمح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  "ونةڤال"وضع الحطب و اشعال النار في 
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 الصاق عجي  الخبز نوف الطابونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد عجي  الخبز في شكل دوائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في الطاني  طهي الخبز

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبز بعد نضجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "مالوي"خبز 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              بعد نضجها" الكسرى"                                             "الكسرى بالشحم"تحضير عجي           
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 هويّة الشخوص المرنعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

 .21582788، الهاتف نه  الشاا -سنة، حي االبدهار 86بية الحيزاو ، العمر  -

 .سنة 57خديجة حمد   / األكلة التراثية ،حرفيةلؤون المنزل و ،سنة 86 ،صلوحة حمد  -

 .21275226: الهاتف ،حرفية ،سنة 71: روفية البلطي/ سنة 71بلطي  ناجية / سنة 81علجية بلطي 

 .26522660:الهاتف ،0257صافية الدلراو  من مواليد  -

  .26218512 -26011208الهاتف ، لارع الحبي  بوقطفة جندوبة 55،  العنوان سنة 55 ،بينة النايلي -

     .28255878الهاتف  ،سنة 77رئيسة جمعية مساندة حرفيات خمير،  العمر  نبيهة العرفاو ، -

 .25625071الهاتف  ،رئي  جمعية االمتياب ببلطة ،خير الدين ألسالمي -

                                                                                                                                                          .26805566الهاتف ، رئي  جمعية بلطة كنوب وترا  ،جمال الدين البلطي -

 

 المصادر والمرانع -8

 المكتوبة -

- Bouby (L.), «De la récolte au stockage», dans Le traitement des récoltes, un 

regard sur la diversité du Néolithique au présent, (Collectif), Editions APDCA – 

Antibes, 2003, pp. 21-43. 

- Bourdieu (P.), La distinction, critique sociale du jugement, Tunis, Ed. Cérès, 

1995. 

- Ferchiou (S.), « Conserves céréaliers et rôle de la femme dans l’économie 

familiale en Tunisie », in Les techniques de conservation des grains à long 

terme, Gast (M.) et Sigaut (F.), Centre National de la Recherche Scientifique, 

Paris, 1979.  

- Gobert (E.-G.), Usages rites alimentaires des Tunisiens, leur aspect 

domestique, physiologique et social, Archives de l’Institut Pasteur de Tunis, 

XXIX, 1940.  

- Mauss (M.), «Les techniques du corps», in Sociologie anthropologie, Quadrige 

-PUF, 1983, pp. 365-386. 

- Hamzaoui M’layah (S.), Fonctions symboliques et nutritionnelles des plats 

rituels dans deux communautés rurales ; Makthar et Kesra, Mémoire de D.E.A, 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Tunis, 1997. 

- Valensi (L.), «Consommation et usages alimentaires en Tunisie aux XVIIIe et 

XIXe siècles» In Annales, Economies, Sociétés, civilisations, 30ᵉ année, n° 2-3, 

1975. pp. 600-609. 

- Lévi-Strauss (C.), L’origine des manières de table, Paris, 1968. 

 

/ هـ0502حوليات كلية اآلدا ، : ، الكوياالخبز في الحضارة العربية اإلسالميةإحسان صدقي العمد،  -

0222. 

ضم  الممارسات الغذائية ، "المحافوة المرتبطة بالممارسات الغذائيةمواهر التغير و" ،(سهاا)النّجار  -

، (سهاا)والنجار ( عماد)، المليتي دراسة سوسيو أنثروبولونية: التحوالت االنتماعية في تونسو

  .2116 التوبي ، بيروت،النشر و للدراسات و المؤسسة الجامعية

ة و تحقي  بن الحال ، دراسالهدية أو الفوائد العلمية في العادات التونسية ،(محّمد بن عثمان)حشائشي  -

 .0228 ،تون  ، دار سراس للنشر،يحي جيالني

                                                                                                                                               .2112 ،، دار عين، القاهرةالخبز في المأثورات الشعبيةميح عبدالغفار لعالن، س -
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السالا، المركز  ، ترجمة سهاا عبدالنوع والمعنى والقوة: أنثربولونيا الطعام والجسدكارول كونيهان،  -

  .0ط  ،القاهرة القومي للترجمة،

 

 الّسمعيّة البصريّة -

                                                                                                                                                                                                                                                                       .ال توجد

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

بقاب  ادوات و مكونات المطبخ التقليد  يجسد العرض المتحفي بمتحف العادات والتقاليد الشعبية 

الي مواد قابلة للطهي باي افة ( كالقمح والشعير)بما في ذلل االدوات المستعملة لتحويل المواد االولي  

  .للطرق التقليدية لخزن هذ  المواد

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                                                                     .                                                                                                                        بجهة جندوبة 2102سبتمبر  18 و 17

 

 نامع أونامعو الماّدة الميدانيّة -

محاف  ، نجاة بدر الدين/ باردو ترا محاف  ، سعاد التومي/ قاب  محاف  مستشار الترا ، رياض بالزاوية

، المابنيرؤى / قبلّي محاف  ترا ، منة  جابرآ/ قليبية محاف  ترا ، منال لمجيد/ سليانة مستشار الترا 

                                                                                                                                                              .بجندوبة اينسانيةطالبة ماجستير الترا  بالمعهد العالي للعلوا 

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                 .2102سبتمبر  27

 

 محّرر البطاقة  -

 .قاب  محاف  مستشار الترا  ،رياض بالزاوية

 

 المرانعة  -

 ايتنغرافيامدير قس  / أستاذ بحو / عماد بن صولة

 

 

 تحيي  المعطيات -

 

 

 

 


