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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 250/7 بطاقة جرد عنصر رقم

 
 

 
 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المهارات المرتبطة باستخداماتها الحرفيّةالمعارف و: األلياف النباتيّة بجهة جندوبة

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

والعود األصفر، فيقال مضافة إلى صنف النبتة المعتمدة كالقصب والمّرير " خدمة"استعمال عبارة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .، وهكذا دواليك"خدمة البربيطة"و" خدمة المّرير"و" خدمة العود األصفر"مثال 

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

ينتشر العنصر في مختلف أنحاء 

المناطق الواقعة ضمن الحدود الترابية 

بما يجعله  ،دون استثناءلوالية جندوبة، 

موضوع مقاسمة ومشاركة واسعة 

غير أنّه يتخد . ويرمز إلى الجهة ككلّ 

أشكاال ال تخلو من التعّدد والتنّوع، ليس 

فقط على صعيد الخامات النباتية 

المستعملة، وإنّما أيضا على صعيد 

طبيعة القطع المصنوعة التي تتراوح 

بين ما هو نفعي مباشر وما هو جمالي 

ولئن كانت . ينة والديكورموّجه إلى الزّ 

ممارسة العنصر موسميّة مندرجة 

ضمن النشاط الزراعي في القرى واألرياف، فإنهّا تكّون اختصاصا حرفيا قائما بذاته في المراكز 

الحضرية، كعين دراهم وطبرقة وجندوبة وبوسالم وفرنانة، أين يباشر على مدار السنة كلّها، وذلك في 

  .فضاءات أعّدت للغرض

ّمة توزيع جغرافي تاريخي للتقاليد الحرفية المتصلة بالنباتات، بحيث تختّص كّل منطقة بصنف معيّن ث

منها، طبقا لخصوصياتها المحليّة على صعيد الماّدة المتوفّرة كما على صعيد تشكيلة القطع المصنوعة 

لمجالي نتيجة التفاعل بين إالّ أّن ذلك لم يحل دون حدوث تغيير تدريجّي سمح بالتداخل والحراك ا. منها

                                                                                                                                                                                                                                                                           .الجماعات والمجموعات واألفراد

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

                                                                                                                                                                         .المعارف والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

التي لطالما احتفت بها الذاكرة ' إفريقا"بتتموقع جندوبة بقلب اإلقليم الجغرافي المعروف تاريخيا 

الشعبية كرمز للخصب والماء والحياة المتدفقة من ثنايا طبيعتها الساحرة على النحو الذي خلّدته عديد 

، وقد وفّر الغطاء النباتي الكثيف .المأثورات الشفوية من جنس األغاني واألشعار والحكايات الشعبية

ماّدة جيّدة لالستخدام لشتّى األغراض، بما في ذلك  ،لف هكتارأ 102حوالي بمساحة غابيّة تقّدر ب

األغراض الحرفية، حيث تشّكلت، انطالقا من هذه الخامات النباتية، جملة من المعارف والمهارات التي 

 . تعكس التفاعل الخالق بين المجتمع المحلّي ومحيطه الطبيعيّ 

 أهّم الخامات النباتية المستعملة -1

 وقد تمّ . في مجاري المياه و المستنقعات رة ذات ساق متعددة األجزاء توجدهي نبتة معمّ  :القصب -

وتسييج  زريبة الحيوانات كما تم توظيفها لصناعة الّسالل ( المعّمرة )استغاللها منذ القديم لتسقيف المنزل 

غنى عنه في عيد ، وهو وعاء واسع ومفتوح ال "الكنسترو"مختلفة األحجام واالستعماالت على غرار 

 ". القصبة"المناسبات، دون أن ننسى آلة الناّي أو 

هو أوراق جريد النّخيل الذي، وإن كان قليال انتشاره بالجهة، فقد سمح ما توفّر منه بتطوير  :الّسعف -

  .أساليب خاّصة في تطويعه للحصول على منتجات معيّنة سيما القفّة والمظّلة والمروحة

 .تنتشر نبتة الّرشيق  ببعض المناطق مثل شاطئي طبرقة والزوارع، وهي تشبه نبتة الّسمار :الّرشيق -

وتمثّل اختصاصا يكاد يكون نسائيا محضا، حيث تكابد النساء صعوبات جّمة من أجل الحصول على هذه 

                                                                                                                                                                     .المادة األولية، وذلك بسبب بعد المسافات وصعوبة اقتالع هذه النبتة

، وهي شجيرة متساقطة األوراق ت تنمو بمجاري المياه التي “نبتة الماء”يطلق عليه اسم : العود األصفر -

          .وقد لجأ بعض الحرفيين إلى زراعة هذه النبتة لتكون متوفرة على طول السنة. تكثر بهذه الجهة

وال شّك أّن منطقة عين دراهم هي المركز الرئيس للنشاط الخاص باستخدام العود األصفر، حيث تستأثر 

 .بأكثر الحرفيين في هذا االختصاص

بجهة جندوبة إالّ أّن هذا لم يمنع من استعماالتها من  على الّرغم من انعدام انتشار نبتة الحلفاء: الحلفاء -

قبل بعض الحرفيين الذين يلجؤون إلى جلبها من معتمدية تبرسق التابعة لوالية باجة أو من والية 

وذلك لصناعة نماذج مختلفة من المفروشات والحاويات مثل الحصيرة والقفة والغبّاري  ،القصرين

 . والزنبيل

" المعّمرة"كانت تستعمل سابقا لتسقيف . هي نبتة حوليّة تنمو في مجاري المياه والمستنقعات :البربيطة -

التي هي نمط من السكن الريفي ذي شكل مستطيل مبني من الطوب أو الحجارة يتميّز بسقفه مزدوج 

 .االنحدار

استعمل بعض . بي والوسطهو نبتة معمرة شبيهة بالحلفاء توجد بالمناطق الجبليّة بالشمال الغر :الّديس -

الحرفيين أوراقها في صنع البسط والمفروشات، كما وظّفت في صنع تحف  وتشكيلة من األوعية الخاصة 

 . بحفظ المواد الزراعية وخزنها

      المهارات والتقنيات                                                                                              -2

استخدمت خاّصة في صنع منتوجات من السعف والحلفاء وفي تزويق منتوجات من : تقنية الظفيرة -

تعتمد على تشبيك األلياف للحصول على جدائل طويلة تشّد إلى بعضها البعض عبر  و. العود األصفر

د انتقائها بعناية، بالنسبة إلى نبتة الّسعف، فبع. خيوط مصنوعة بدورها من ألياف نباتية أو مواد أخرى

توضع تحت أشّعة الّشمس تجّف ويصفّر لونها، ثّم تقّسم  عموديا إلى أجزاء متساوية يتّم يظفرها  للحصول 

أما فيما يتعلق بنبتة . تعطي مظلّة أو سلّة أو سّجاداعلى شرائط طويلة سرعان ما تلتحم ببعضها البعض ل

لجتها في الماء لتصبح ليّنة، ويشرع في ظفرها إلى أن الحلفاء فإن الحرفي يأخذ بعض أوراقها، بعد معا

ثّم تخاط الشرائط باستعمال مّسلة وخيط . يتحصل على شريط طويل يردفه بثان وثالث، وهكذا دواليك

 ".الشامية"و“ القفة”و“ الغباري”و“الزنبيل“حلفاء، بما يسمح في النهاية بالحصول على قطع شتّى، منها 

لى المبادئ التقنية نفسها المعروفة بالنسبة إلى سدو الّصوف، حيث يّؤلف هيكل من تقوم ع :تقنية النسيج -
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العيدان أو ما يحّل محلّها، ثم تمأل الفراغات القائمة بينها بألياف نباتية من صنفها، أو من صنف آخر، 

ملت هذه وقد استع .وب، بحيث تكون لها كساء منسوجلتكّون مساحة تعطي للقطعة شكلها النهائّي المطل

 .                                  التقنية في تشكيل قطع متنّوعة اعتمادا على العود األصفر وعلى القصب على وجه التحديد

 وم من األلياف لتكّون وحدة خاّصةتتمثّل في تهيئة لفافات من المادة النباتية بضّم عدد معل :تقنية الجمع -

 هذه التقنية، على بساطتها، تسمح بالحصول على قطع مختلفة على غرار. تشّد إلى نظيراتها عبر خيطها

   .                                                                        تلك التي تصنع من نبتة الرشيق بعديد األرياف بالجهة

                                                   المنتوجات                                                         -3

ولئن كانت بعض نماذجه ضاربة في القدم تستجيب لمتطلبات . تنّوع المنتوج في أشكاله كما في وظائفه

وعموما . المجتمع المحلي التقليدي، فإن بعضها اآلخر حديث مستوحى من موضة العصر ومقتضياته

األولى ذات قيمة نفعية مباشرة، في حين أّن الثانية ذات صبغة : منتوجاتيمكن التمييز بين فئتين من اال

 :                                                                               جمالية فنية هي عبارة عن قطع ديكورات على النحو اآلتي تفصيله

العمل الزراعي، سيما  من الحاويات مختلفة  يؤّمن العنصر جزءا مهّما من أدوات: النشاط الفالحي -

، وهو وعاء ضخم "الغبّاري"و ( الذي هو عبارة على قفتين ملتصقتين، والغالل" الزنبيل"األحجام مثل 

مستطيل الشكل يستعمله الفالّح لنقل األسمدة العضوية وفضالت الحيوانات داخل حقله، عالوة على 

 .                                                                         دمة لوضع الغالل عند قطفهاالمصنوعة من القصب والمستخ" القرطلة"

نجد على رأسها القفة المصنوعة من ّسعف النخيل أو الرشيق والتي لم يكن من : االستعماالت المنزلية -

ة، في رحالته بين األسواق وزياراته الممكن االستغناء عنها، بما أنّها تصاحب المرء، رجال كان أم امرأ

وهي مازالت إلى اآلن تكتسي، لدى عديد العائالت، صبغة طقوسية . لآلخرين في السراء والضراء

، التي توضع فيها الحنّاء والّسواك واللّبان والحلوى فضال "العالقة"احتفالية في األعراس، حيث تأخذ اسم  

لتلتحف “ السفساري”حمل إلى العروسة لتفتحها و تسحب منها ، ثّم تخاط وت"السفساري"عن مرآة ولحاف 

 به، بعدها توّزع الحلوى

 .                                                                                                            على أترابها

العروس، أي أغراضها " جهاز"فمن وظائفه  أن يوضع فيه  ،المصنوع من القصب" الكنسترو"أّما 

كما نجد تشكيلة أخرى  تشمل سالال . من الثياب ونحوها، قبل أن تنقل في موكب احتفالي إلى بيت الزوجيّة

 .من القصب والحلفاء تستخدم في المخابز لحفظ الخبز ونقله ليوزع على المطاعم والفضاءات التجارية

بينما يتكفل بعض الحرفيين، اعتمادا على مادة السعف، بصنع المظّلة التي ال غنى عنها بالنسبة إلى الفالح 

عالوة على ذلك، نذكر الطاوالت والكراسي المهيّأة من العود األصفر ومن الخيزران . عندما يشتّد القيظ

                                                                                            .اهمعين درتكاد تكّون اختصاصا محليّا لمنطقة هذه الصناعة و .المستورد

                                               المسار التقني من خالل نموذج القصب                                        -4 

و يعمل . نبتة عند مجاري واد مجردة الذي يشّق منطقة جندوبة تنمو نبتة قصب الّريح تلقائيّا وبكثافة

الحرفي بنفسه على الحصول على ما هو جيّد من أصنافها، فإن تعّذر عليه ذلك، لجأ إلى شرائها من لدن 

ما إّن تتوفّر الحرفي الكميّة الالّزمة من القصب، حتّى  .بعض الفالّحين الذين يباشرون زراعتها في حقولهم

ثّم بشّق هذه . عمله بتخليصها من األوراق والشوائب العالقة به مستعينا بسكين حتى تصير ناعمةيبدأ 

األعواد طوليّا إلى أربع قطع و يقّسمها فيما بعد إلى ثمانية أجزاء رقيقة بعد فتلها مع معالجتها من الجوانب 

 .بموس صغير لتفادي الجروح أو الخدوش التي تسبّبها للحرفي

، فيضع على األرض قطعتين متعامدتين من القصب "قرطلّة"في الحقا إلى صنع قاع الّسلة ينتقل الحر

وبالتالي تلتقي جميع القطع . يتوّسط إحدى الزوايا األربعة قطعة أخرى تّم يبرد إحدى طرفيها لتصبح حاّدة

مفتولة، فتلتّف األعواد في مركز دائرة لتنطلق منه عمليّة نسج القاع والتي تتّم بواسطة أعواد دقيقة، رقيقة 

ثّم تشّد إلى بعضها البعض جميعا بواسطة خيط أو . عند نهاية الدائرة وتتقاطع قبل أن ترتفع نحو األعلى

يتابع الحرفي حياكة جوانب السلّة ضاغطا على عيدان القصب . سلك معدني حتّى تؤلّف شكال اسطوانيا

 . نها وفق تقنية التشبيكحتى تغدو مطواعة قابلة لاللتحام والتداخل فيما بي

و أخيرا . وبإتمام هيكل السلة يقوم الحرفي بظفر حواشيها، وذلك بدمج أطراف األعواد بعضها إلى بعض
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ينتهي عمله بتثبيت  العروة بعد أن كان قد ترك عودين من جهتين متقابلتين، فيدخلهما في جسم السلّة 

على هذا القوس و قد تكون من أعواد الّريحان أو لتعطي شكال مقّوسا، و يواصل جدل عّدة أعواد أخرى 

العود األصفر و قد يستعمل الحرفي أحيانا هذه األعواد ليزين السلّة على الجوانب و الحافّة و يبقى على 

 .في مكان مظلّل إلى أن يصفّر لونها بعد اخضرار" القرطلة"الحرفي سوى وضع 

ومحدوديتها مقابل االعتماد على معارف خاصة في  من أهم مميّزات هذه الحرفة، بساطة وسائل العمل

                                                                                                                                                     .التعرف على خصائص المادة النباتية عبر اللمس خاصة والقدرة على تطويعها بحذق ومهارة

 

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

 .ون الفضاء ورشة خاّصة أو دّكاناأحيانا تتّم الممارسة داخل فضاءات خاصة أعّدت للغرض، فيك

يكون جزءا من جملة المهارات  وفي حاالت أخرى يزاول النشاط في المنزل أو في الحقل، بحيث

المرتبطة بثقافة الفالح ونمط الحياة السائد في األرياف والقرى أين يكون فيه حذق االستخدام الحرفي 

لأللياف النباتية عامال مساعدا، إن لم يكن ضروريا، إلنجاز طائفة كاملة من النشاطات الزراعية 

 .والمنزلية

ولعّل من أبرزها السكين والمقص، وذلك قبل أن تأخذ بعض . ودةأّما األدوات في حّد ذاتها، فهي محد

                                                                                                                                               .اآلالت الكهربائية مكانها، سيما بالنسبة إلى خدمة عود الخيزران

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

 سائر ال توجد ممارسات عرفية خاّصة تمنع الوصول إلى العنصر عدا تلك التي تنطبق على

                                                                                                                  .األنشطة الحرفية كالنسيج وغيره، من نوع االمتناع عن الممارسة في بعض المناسبات واألعياد الدينية

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

والمجموعة بوصفها تتناقل جملة المعارف والمهارات المتعلقة بالنباتات في نطاق العائلة والجماعة 

جزءا من الكفاءات التي والخبرات التقنية التي من المهّم، إن لم يكن من الضروري أحيانا، تملّكها لمباشرة  

طائفة من األعمال على غرار األنشطة الزراعيّة، بحيث يكون تعلّمها وتمريرها على أساس التنشئة 

الشكل التقليدي للتعليم، برزت هياكل رسميّة  ومع هذا. االجتماعية للمجتمع المحلي في حاالت كثيرة

صارت تولي عناية إلى تمرير العنصر ونشره مثل مراكز التكوين المهنّي التابعة لوزارة التكوين 

والتشغيل و البرامج التنموية المختلفة، حيث يتّم تدريب عدد من الشبان على استيعاب الفنون والمهارات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .د الحرفين المتمّرسين الذين يؤّمنون النّصب األوفر من فترة التكوينالاّلزمة، وذلك بالتعاون مع عد

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 .السنة كلّهاالحرفيّون المختصون في صناعات األلياف النباتيّة على مدار  -

بعض المزارعين واألشخاص الذين يزاولون هذا النشاط بصورة غير منتظمة، وذلك لتلبية حاجات  -

 .ظرفية

                                                                                                                                                  .تّجار المنتجات المصنوعة من األلياف النباتية يدويا -

 

 مشاركون آخرون -

 .منتجات العود األصفر والخيزران تّجار باعة المواد األّوليّة، سيما  -

 .على زراعة بعض هذه النباتات مثل القصبالمزارعون الذين دأبوا  -
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                                                                                                                                 .األفراد والمجموعات من المجتمع المحلي من المستخدمين للمنتجات بأنواعها -

 

 المجتمع المدنيّ / حكوميّةمنظّمات غير  -

جمعيات مدنية مختلفة مثل جمعيّة السياحة العادلة والمتضامنة و جمعية دعم االستثمار والتنمية والبيئة 

                                                                                                                                          .بعين دراهم وجمعية مساندة نساء حرفيات خمير

 

 هيئات رسميّة -

 .قسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتنغرافيّة والفنون المعاصرة: المعهد الوطني للتراث -

 .المندوبيّة الجهويّة للثقافة بجندوبة -

 .التقليديّة بوالية جندوبة المندوبيّة الجهويّة للصناعات: الديوان الوطني للصناعات التقليديّة بتونس -

 بجندوبة ةالمندوبيّة الجهويّة للسياح -

 وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحّي، التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

األساليب التقليدية المرتبطة  فعالوة على. يحظى هذا العنصر داخل الجهة بانتشار جدير باالنتباه

باستخدام المادة النباتية، ظهرت أنماط جديدة من المهارات والتقنيات تكشف عن التفاعل الجاري بين القديم 

في هذا السياق برز استخدام عود الخيزران المستورد من آسيا الشرقية، وهو اختصاص لم يكن . والحديث

ينسب الحرفيون ظهوره إلى الجئ إسباني استقر بمنطقة عين  معروفا قبل ستينات القرن المنقضي، حيث

 .دراهم في تلك الفترة

ولعّل من أهّم أسباب استمرار العنصر هو وظيفته االقتصادية بوصفه مصدر كسب لعديد العائالت 

وانخراطه في التقاليد االجتماعية بالنظر إلى صلته بالنشاط الزراعي والحاجة إلى ما يوفره من منتجات 

 . لألذواق الجديدةوظيفية، فضال عن قابليته للتشكل وفق  قوالب جديدة ذات قيمة فنية عصرية تستجيب 

 :غير أّن العراقيل التي يواجهها العنصر عديدة، وهي في نظر جّل الحرفيين تتمحور حول المسائل التاليةّ 

 .تراجع الشباب عن تعلم الحرفة -

 .عدم توفر المواد األولية بالكميات المطلوبة وباألثمان المناسبة في كثير من األحيان-

 .ومسالكهمحدودية فضاءات الترويج -

 .ضعف التشجيعات المالية أو انعدامها تماما-

 .قلّة مراكز التكوين المختّصة في تدريب الشبان  على هذا االختصاص الحرفيّ - 

ذلك  عدم توفير ما يكفي من األراضي الزراعية الصالحة لغراسة العود األصفر منذ الشروع في تجربة -

                                                                                              .                               0222سنة 

 .                                              صعوبات الحصول على التمويالت في شكل قروض ومنح مساعدات -

بما يحول دون اإلقبال الجيّد على ضعف حمالت التوعية بأهميّة العنصر لدى فئتي األطفال والشباب  -

                                                                                                                                                                                                             .منتجاته رغم قيمتها الصحيّة والبيئيّة

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

تشجيع الحرفيين  على ممارسة نشاطاتهم المتعلقة عبر تتمثّل برامج التثمين وإجراءات الصون في 

عرض منتجاتهم في المعارض الجهوية و الوطنية وتمكينهم عّدة آليات منها فسح المجال أمام عدد منهم ل

من قروض ومساعدات فنيّة وتوفير المادة األولية، وفي هذا الصدد نذكر التجربة النموذجية التي انطلقت 

والمتعلقة بتخصيص أراض لزراعة العود األصفر، وذلك قصد االستجابة لحاجيات  0222أواخر سنة 

 .ّل من عين دراهم وجندوبة وفرنانةالحرفيين من هذه النبتة بك
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كما تّم إسناد بطاقات مهنية في االختصاص لعدد من الشبان بالجهة لتمكينهم من الحصول على التمويالت 

 .الالزمة لالستثمار

على الصعيد غير الرسمي، فإن عّدة جمعيات قد انخرطت في مسار صون العنصر من جملة من 

قاء التوعية والتثمين جمعية حرفيات خمير بعين دراهم و جمعية أصداألنشطة والبرامج تراوحت بين 

بعث مركز تكوين في اختصاص األلياف النباتية  1111أولياء المعاقين بفرنانة، حيث تّم خالل سنة و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .بفرنانة

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استخدام القصب
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 لوضع التّين أو العنب' قرتالّ "سلّة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استخدام العود األصفر
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 "شاميّة"سّجاد من الّديس يسّمى 
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 قفّة من الّسعف
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 البياناتهويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء  -7

تعلمت لدى مركز مختّص في إطار برنامج  .ببوسالم 1121 مواليدنبيلة عسكري، حرفية خيزران من  -

 .   ببوسالم" التنمية الحضرية المندمجة "

حرفي من عين دراهم متخصص في صناعة العود ، 1121 سنة من مواليد ،رفيق قديري -

    . 07212132: والخيزران، الهاتف األصفر

هنشير عين : عنوان اإلقامة و العمل ،اختصاص سعف النخيل ،1177من مواليد  ،الكريم سعيدانيعبد  -

 .                        بوسالم  دجاج

سيدي بدر، :  العملعنوان اإلقامة و ،حرفي في الخيزران ،بطبرقة 1131من مواليد  ،مختار مالوحى -

 .طبرقة

تعلّم األساليب والمهارات والفنون  ،حرفّي في صناعة القصب، سنة 30 ،عمار بن صالح الماليكي -

عنوان اإلقامة  ،المّرير في سّن الثامنية عشر عن طريق عّمه الذي كفله بعد وفاة والده المتعلقة بالقصب و

 .دّوار الغار بجاء هللا طبرقة: وعنوان العمل 

ألصفر، تمّكن من الولوج إلى عالم  ، مختّص في  العود ا1191الهادي بن صالح مباركي، من مواليد  -

: عنوان اإلقامة وعنوان العمل ، ناعات التقليديةتكوينا في الديوان الوطني  للصهذه المهنة بعدما تلقى 

 .                                    نوفمبر  عين دراهم  3شارع 

جات من العود األصفر حرفي في صناعة منتو، 1171حسين بن إبراهيم القديري، من مواليد  -

 . حي الصناعات التقليدية بعين دراهم: عنوان اإلقامة وعنوان العمل، والبربيطة

: عنوان اإلقامة والعمل .اختصاص قصب الّريح والعود األصفر، 1141 ، من مواليدعبد النبي بو غنيمي -

  .مجاز الشرف بدرونة بوسالم

ى تكوينا في النشاط عن أحد قتل. من العود األصفر في صناعة التحف، 1131صابر نصري، من مواليد -

معتمدية فرنانة بجانب محطة النقل : العمل عنوان اإلقامة و .البرامج التي أشرفت عليها معتمدية المكان

 . البري

حي الهناء : عنوان اإلقامة و العمل .حرفي في الحلفاء ،1142من مواليد  ،يوسف بن حسونة الزوابي -

 .بوسالم

 .سنة، مختّصة في استخدام نبتة الرشيق، وقد تعلمت مهارات الحرفة عبر والدتها 99 ،خضراوي زينة -

 .قرب المدرسة االبتدائية عين الصبح طبرقة: عنوان اإلقامة وعنوان العمل

قرب المدرسة : عنوان اإلقامة وعنوان العمل .، اختصاص نبتة الرشيق1194من مواليد . ذهبيّة رزايقي -

 .عين الصبح طبرقة االبتدائية

عنوان  .سنة، اختصاص الرشيق، وقد تعلمت ذلك عن طريق شقيقاتها األكبر منها سنّا 43. مريم رزايقي -

                                                                                                                                                                          .طبرقة عين الصبح النواصرية: اإلقامة و العمل

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Bigourdan (M.), « Les silos et le logement des céréales en Tunisie », Bulletin 

Eco. Tun., N° 31, 1949  

- Briançon, « Les coopératives artisanales en Tunisie », Bulletin Economique et 

Social de la Tunisie,  N° 32, Septembre 1954 

- Coupin (M. Ch.), « L’art de planter en Tunisie », RT, N°6 (1895) et N° 9 

(1896), pp. 212-245 ; pp. 105-118 

- Dutoya (J.), « L’alfa en Tunisie : ses utilisations artisanales et industrielles : 

son avenir », Bull. Inf. OTUS, Juin 1947, pp. 16-21.)  

- Ginestous (P.), « Importance de l’artisanat dans la vie des bédouins », 
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L’Artisanat tunisien, pp. 7-8, Centre national de documentation pédagogique, 

Paris, Tunis, 1953,19 p. XVIII Pl.  

- Ginestous (P.), Coustillac (L.), Martel (Ch.), «Conditions nouvelles de 

l’artisanat en Tunisie », Centre National de Documentation Pédagogique, 

L’Artisanat Tunisien, Paris - Tunis, XVIII pl. 19.  

- Golvin (L.), Aspect de l’artisanat en Afrique du Nord, Paris : P.U.F., 1957, 235 

p. (Publication de l’Institut des Hautes Etudes de Tunis, section des lettres), vol. 

II.  

- Louis (A.), Aspects des arts et traditions populaires en Tunisie, Tunis, 

CNATP, 1955. 

- Louis (A.), « Une centaine de métiers artisanaux font un huitième de la 

population », Le Monde Diplomatique, Mai 1969.  

- Louis (A.) et Depois (J.), « Alfa », Encyclopédie berbère, 3/Ahaggar-Ali ben 

Ghaniya, Aix-en-Provence, Edisud, 1986, p. 441. 

- Louis (A.) et Lisse (P.), « A Nabeul, Les nattiers et les nattes, Etude technique 

et sociale d’artisanat tunisien, revue IBLA, Tunis, t. XVII, 1954, p.14. 

- Pennec (P.), Les transformations de métiers de Tunis sous l’influence d’une 

économie externe de type capitaliste, Tunis, Institut des sciences économiques 

appliqués Afrique du Nord, 1964, p. 496.                           

 

 الّسمعيّة البصريّة -

ثّمة تسجيالت لدى عدد من القنوات التلفزيّة وأخرى لدى بعض الجمعيات والنوادي والهواة من 

                                                                                                                                          .   المولعين بتوثيق التراث الثقافي الالمادي بالجهة

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

بالديوان الوطني للّصناعات التقليديّة بتونس  حفوظةعلى صعيد المنتوج، يمكن أن نذكر القطع الم

 .وبعض القطع والمجموعات المعروضة والمودعة بالمخازن وبالمتاحف التابعة للمعهد الوطني للتراث

عدد من القطع التي هي تحت تصّرف بعض األفراد والعائالت بوصفها ممتلكات خاّصة ذات قيمة كما ثّمة 

                                                                                                                       . وظيفية أو رمزية بالنسبة إليهم

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

قد سبق بعّدة أعمال غير أّن ذلك . 23/21/0211 و 29الجرد التقني للعنصر تّم بوالية جندوبة بين 

ميدانية سمحت باإللمام بأهّم جوانب العنصر في تنّوعه وامتداداته الجغرافية الواسعة وعلى فترات 

                                                                                                                                                     .متقطّعة

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

                                                                                   .التراث سليانة محافظ مستشار ،نجاة بدرالدين/  أستاذ محاضر - أستاذ بحوث ،عماد صولة -

 / تونس  محافظ تراث ،تقوى الوحيشي/ التراث قابس  محافظ مستشار ،رياض بالزاوية -
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                                                                                                                                                                .رئيسة جمعية مساندة حرفيات خمير ،نبيهة العرفاوي -

 

 إدخال بيانات الجردتاريخ  -

                                                                                                                                  .0211أكتوبر  01

 

 محّرر البطاقة  -

 .أستاذ محاضر/ أستاذ بحوث:  عماد صولة

 

 تحيين المعطيات

 

 

 


