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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 308/2بطاقة جرد عنصر رقم  

 

 
 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .المهرجان الدولي للصحراء بدوز

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

  .9191سنة عندما كان مهرجان محلي يقتصر على سباق المهاري  :عيد الجمل

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

 

 :معتمدية دوز والية قبلي

دوز بوابة الصحراء كما يحلو للبعض أن 

والية  دوز إحدى مدنتعد مدينة ، يسميها

 التونسي الغربي بالجنوب التي تقع قبلي

 .تتميز بمناخ صحراوي حار وجافو

تعرف باسم المرازيق ألن أغلب سكانها 

لقد  .ينحدرون من قبيلة المرازيق العربية

على نمط الترحال في  اعتمد المرازيق

خر آحياتهم فكانوا يرتحلون من مكان إلى 

المراعي الخصبة إلبلهم الماء و نبحثا ع

 لك لم يعرف المرازيقأغنامهم لذو

 .و منذ ذلك التاريخ تغيرت حياة المرازيق تدريجيا  .9191في حدود  إالا  االستقرار

 فأصبحتاشعاعها دوليا لتعريف بالمدينة وباو قد لعب المهرجان الدولي بدوز منذ تأسيسه دورا هاما 

اح، فبفضله تم انجاز العديد من المشاريع السيا  الفآوجها من وجوه تونس في الخارج تستقطب سنويا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .حسن الظروفأحتى تتمكن من استقبال ضيوفها في  التنموية و تحسين البنية التحتية

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .لعروضاالفنون وتقاليد أداء  -

  .الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت -

 .األلعاب الشعبية التراثية -

 

 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 وصف العنصر -2

 الوصف التفصيلي

شهد أول دورة له سنة . المهرجان الدولي الصحراء بدوز من أقدم المهرجانات في تونس  يعدا 

"   بعيد الجمل"ل هذه الفترة  كان مجرد تظاهرة محلية تحتفي  بتربية اإلبل فسمى آن ذا  وخال ،9191

وفي   .للمهاري واأللعاب الشعبية تحت إشراف المقيم العام الفرنسي سباقيقتصر على تنظيم  كان حيث

توى عند زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة مدينة دوز وقع ادخال بعض التحويرات على مح 9191سنة 

خرج المهرجان من  9199المهرجان فأصبح مهرجانا وطنيا يعرف بإسم مهرجان الصحراء و في سنة 

 .صحراء بدوزلالمجال المحلي ليصبح مهرجانا دوليا يسمى المهرجان الدولي ل

في .ينتظم المهرجان الدولي الصحراء بدوز سنويا في األسبوع األخير من شهر ديسمبر لمدة أربعة أيام

خمسون "تحت شعار  8191ديسمبر  19إلى  89برمجة الدورة خمسين للمهرجان من  تنة تمهذه الس

دارة  المهرجان على التعريف بالموروث إلقد حرصت  ."عاما من العطاء الثقافي والتميز السياحي

دوز ذات الطابع الصحراوي البدوي والتي استطاعت  ةالثقافي المادي والالمادي الذي تزخر به معتمدي

 . قليمي والعالمياإلو خالل دوراته المتتالية اكتساب اشعاع كبير على المستوى المحلي من

تنطلق فعاليات المهرجان على الساعة التاسعة صباحا  بعروض تنشيطية تنطلق من وسط المدينة باتجاه 

( ن الشعبيةفرق الفنو)محلية مثل وساحة الفنون في السوق الصناعية التقليدية بمشاركة عدة فرق أجنبية 

تشهد ساحة الفنون بسوق الصناعات التقليدية أيام و .الماجورات والدمى العمالقة لىإباإلضافة 

ذ يتوافد عليها عدد كبير من السياح والزوار من مختلف الواليات لمتابعة إالمهرجان حركية كبيرة 

لسامة ومواكبة مختلف مختلف العروض التنشيطية الصباحية المتمثلة في ترويض األفاعي والحشرات ا

يكون ل ،أجمل فارس وأجمل مهريو المسابقات التي يتم تنظيمها أيام المهرجان كمسابقة  أجمل سلوقي

 (.الفنك والجملو الصقر)لتقاط  صورا تذكارية مع مختلف الحيوانات الصحراوية إلفرصة  لزوارل

ادية كبيرة على خالف بقية السنة يشهد سوق الصناعات التقليدية طيلة أيام المهرجان حركية اقتصو  

هدايا من الصناعات التقليدية التي تزخر بها الجهة النظرا إلقبال عدد كبير من الزوار على اقتناء 

 ...(.القشابية والبرنوس والبلغة الصحراوية و" اللفافة " كاللحفة

بدار ( الشعر الشعبي مسابقة وطنية عربية في )تنطلق على الساعة العاشرة صباحا العكاظية الشعرية 

تعد العكاضية من  الفقرات األساسية للمهرجان و تلقى إقباال كبيرا من طرف و. الثقافة محمد المرزوقي

ها عديد الشعراء الشعبين حيث لقبت إليفقد عرفت دوز بالشعر الشعبي حيث ينتسب  ،كل الفئات العمرية

راء بدوز تناولت العكاضية موضوع األيام في خمسينية المهرجان الدولي لصحو ".ببلد األلف شاعر"

بمشاركة أكثر من خمس وعشرون شاعرا وشاعرة في الشعر الشعبي على المستوى المحلي , "ليام"

لى مسابقة  العكاضية أن تكون القصيدة حديثة خاصة بالمهرجان لم إومن أهم شروط  الترشح . والعربي

 نيلبروز شعراء شباب  جدد على الساحة استطاعوا لقد تميزت هذه الدورة بو. تقرأ ولم تنشر سابقا

يتزامن انطالق العكاضية مع  .بالمراتب األولى على عكس الدورات السابقة و الفوزاعجاب الجمهور 

 افتتاح عدة معارض ثقافية في رحاب دار الثقافة محمد المرزوقي مثل معرض أرشيف المهرجان

 .التمور بجهة  نفزاوةمعرض األعشاب الطبية ومعرض لمختلف أنواع و

الساعة الثالثة بعد الزوال ينطلق العرض الفرجوي بساحة حنيش وهي أحد أهم العناصر الرئيسية  على

 .و نمط عيشهم( البدو)و يرتكز هذا على استعراض لوحات لعادات و تقاليد أهل الصحراء ،للمهرجان

 :نذكر من بين اللوحات االستعراضية التي دأب المهرجان على تجسيدهاو

خر محطة في العرس التقليدي بالجهة وتتمثل في آهي و: "الجحفة المحفل أو"لوحة العرس التقليدي  -

الملحفة ) محفوفا بالنساء بزيهم التقليدي نقل العروسة من بيت أهلها الى بيت زوجها داخل هودج

ومن ( الحولي)ليدي يتقدمهم أقارب العريس ببنادقهم و زيهم التق"( طرف عني"و" بالعقلة"السوداء 

باللغة المرزوقية بأداء " الجنادة"بينما يقوم العراسة  ،مجموعة من الفرسان يمتطون خيولهم الخلف

أهالي المرازيق محافظين على هذه العادة   جدر اإلشارة أنا تفي هذا السياق  ".الميازة"العراسة  رقصة
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  .لى يومنا هذاإ (الجحفة)

جابا كبيرا من طرف  المتفرجين في المهرجان نذكر عرض المداوري  ومن بين اللوحات التي تلقى اع

لى اليسار من طرف الصبايا ذات الشعر إولوحة النخان وهي عملية هز الشعر من اليمين  ،للفرسان

" النخان"تسمى األغاني التي تؤدى خالل عملية و ،الطويل والغزير على دقات الطبل والشعر الشعبي

 :"لمالالت"

هال لي ال لي ال لي ال نخي و اللي                                        

على ضربت الطبل يا بنت شالي نخي و اللي                                       

يا ريد أم الغثيث الحمالي                                       

ت هيا و نخي علياعلى ضربت الطبل يا بن                                       

"يا طالبة الفتن من غير سية                                       

تره زودي جاي كانك سزية هزي لعصية                                         

المغلوب يا البنت يعطي الخطية                                         

أما سلبتك مشيت عرية و ليس تنالي                                         

.......و اال عطينا سلب الحوالي                                        

   

قل عليه القبائل الرحل في رحلتهم للبحث عن نتتصور هذه اللوحة قطيع من اإلبل ت: لوحة المرحول -

األثاث المنزلي و بل التي تحمل الخياميتكون المرحول عادة من اإل. الماء والمراعي الخصبة لحيواناتهم

يختلف عدد اإلبل في المرحول بإختالف القبيلة  .تبعها الدواب والفرساني النساء واألطفالوالمؤونة و

     .  المرتحلة و مستواها اإلجتماعي و المادي

من تجسد هذه اللوحة مجموعة من اإلبل محملة بمعدات الحرث (: معدات الحرث)لوحة الدوالب  -

يقودها الرجال إلى  ...(حلبة,عدس,فول: الشعير والبقول الجافة و القمح)المحاريث التقليدية ومن البذور

 . تهيئتها مسبقا لزراعة الحبوب و البقول تاألرض التي تما 

محملة بأكياس تسمى ( لقبت بسفن الصحراء) بلتصور هذه اللوحة مجموعة من اإل: لوحة القافلة -

رأة البدوية من وبر الجمل وشعر الماعز تستعمل لحمل المؤونة واألدباش وكل غرارة تنسجها الم

لقد كان البدو يسافرون في شكل قوافل في هذا اإلطار يمكن أن نميز بين  .مستلزمات البدو في سفرهم

 :نوعين من القوافل

 .كانت تعتبر هذه الرحلة رحلة العمر و قد تدوم سنة كاملة:قوافل الحج  -

تجارة داخلية بين جنوب البالد :لقد كانت هذه القوافل تجهز لنوعين من التجارة  :لتجارةقوافل ا -

لقد كانت  .غدامس وطرابلسو التونسية  وشمالها و أخرى خارجية بين الجنوب التونسي ومدن نالوت 

يره من السمن وغ إضافة إلىالوبر و كل ما تصنعه المرأة البدوية و هذه القوافل تنطلق محملة بالصوف 

األقمشة والفلفل والبقول الجافة والمنتوجات الحيوانية نحو الشمال لتبيعه أو لتقايضه مقابل الحبوب 

سراع في أثناء السير تغنى بعض األغاني الخاصة لحث االبل على اإل... األغطية و الزرابيو الرفيعة

رق و نفاذ الزاد تسمى هذه السير حتى تقطع المسافات الطويلة في أوقات قياسية خوفا من قطاع الط

 :يختص الرجال بأداء هذا النوع من األغاني ".حداء"األغاني 

 وغير أشبحي ما جاب ولد الناقة**       يا قاعد في البيت يا تواقه                     

 ماذا قطعنا من جبال يتوقوا**         و قد ما حديناها و قالت شوفوا       

 ورقابها تقول النعام مدحي**       وحي            و حي عليها يا موحي 

 يا جايبة األثقال من لبعادي**       نادي عليها يا منادي نادي              

 ويا سعد من ربى عليك أوالده**       يا عوجة السيقان يا مدادة                   

 ا مكسرة األوالد في سرداحةي **       يا عوجة السيقان يا جوالقة                  

 وهاذاي فم القصر روحتيله**       ما عادلك سراوات كان الليلة            

 وها وينهم روس التواجر بانوا  **      باهلل يا بكرات ما تشيانوا                       
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أداة مصنوعة )سطة الدلو في هذه اللوحة يقوم الرعاة باستخراج الماء من البئر بوا: لوحة ورود الغنم -

في هذه اللوحة نجد تجسيم لبئر وحوض يقف . لشراب االبل والغنم المصاحبة للمرحول( من جلد الجمل

تبرز طرافة اللوحة في طريقة استخراج الماء لورود اإلبل حيث يقف و. حوله اإلبل لشرب الماء

لماء من البئر دون توقف ألخذ مجموعة من الرجال بزيهم التقليدي الصحراوي يتداولون على سحب ا

قسطا من الراحة فالرعاة يقومون بربط دلو في كل طرف من طرفي الحبل وما إن  يسحب الدلو األول  

تتواصل هذه العملية إلى أن يحقق اإلبل اكتفائه . حتى يكون الدلو الثاني قد امتلئ و أصبح جاهزا لسحبه

 .من الماء

بل والغنم عملية شاقة  تتطلب جهدا بدنيا كبيرا لذالك يقوم الرعاة  عملية استخراج الماء  لسقي اإل إنا 

بأداء أغاني تروح على أنفسهم وتحفزهم على مزيد بذل الجهد و تنسيهم الظروف الشاقة للعمل تسمى 

الموسيقية واالعتماد الكلي على  اآلالتما يميز هذا النوع من األغاني غياب ". التهليم "هذه األغاني 

هاهم "بينما يكتفي بقية الرجال بترديد كلمة . الشخص الذي يتكفل بترديد كلمات األغنيةقوة صوت 

 :بصوت جماعي منتظم ". هاهم

 هاهاهم  ها ها هم 

 عل بير عجم

ها ها هم  ها ها هم   

بتراب"( مى) "يا شربا ماء  

 يا جيبا  قمح الصابا 

 ها ها هم  ها ها هم

 تشرب و تهش 

 ها ها هم  

عالبير القش   

 ها ها هم  

 ناقة داداي ها ها هم  

عزي و غالي ها ها هم     

 جيبوها جاي ها ها هم  

تشرب من ماي ها ها هم     

 ناقة أمي ها ها هم  

خليها تجي ها ها هم     

 تقربلي شوي ها ها هم  

من بعد العي   

 ها ها هم ها ها هم

 ناقة فطوم ها ها هم  

حلفت بالصوم ها ها هم     

ها ها هم   ما تروى اليوم  

تبغي جعموم ها ها هم     

 جالي هموم  ها ها هم  

 من فارس قوم ها ها هم  

 ما عليها لوم

 ها ها هم ها ها هم

 و إذا رقبن البيض أزين

 و إذا لعبن الشقر أشطن

 و إذا رفعن الحمر أمتن

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

 متد على مساحة تفوق فضاء شاسع  ي هي و جنوب مدينة دوز حنيش قريةتقع بمدخل  :ساحة حنيش

في  .ألف متفرج 91 تفوق استيعابساحة عرض في العالم بطاقة  أكبرك هاتصنيف يمكنو هكتارا 91

 :جهة ال اعلى مختلف األزياء التقليدية التى تتميز به واأن يتعرف ار مدينة دوزلزوا حنيش يمكن  ساحة

 .فارس يتفنن في زينة لباسه كلا : الفرسان زيا  -

 .جالرا لل من الصوف البرنوس بة والحولى والج -

أس أحمر را لهو غطاء ل) "طرف عني"و  الملحفة السوداء بالعقلةمتمثل في : للناساءلباس احتفالي  -

 .(اللون  مزين بشواويط من اللون األخضر

في  بيضاءملحفة السوداء و بخنوق أسود مزين بأشكال هندسية ال تمثل فيي :للناساء بدوىلباس يومي  -

  .افاألطر

 . باللهجة المرزوقية "اللفافة" اللحفةيرتدون الجبة و :بقية المشاركين المحلين -

لهم من خالل  ا معها وأن يجدوا متنفساالبدو استطاعوا أن يتأقلمو أنا  إالا اوة العيش في الصحراء سرغم ق

عادة تقديمها للمتفرجين ومن  إاأللعاب الشعبية التي تميزوا بها والتي حرص المهرجان على احيائها و 

 :  بين هذه األلعاب الشعبية التي تأثث المهرجان سنويا نذكر

ذين  الستها جل سكان البادية يعد الصيد أحد أهم الهوايات التي يقبل على ممار: الصيد بالسلوقي لوحة  -

هو نوع من أنواع كالب الصيد يعرف بسرعته الفائقة مدرب )عرفوا بإقبالهم على تربية كلب السلوقي 

لوحة  هيلوحة الصيد بالسلوقيو(. ثعلب,أرنب,على صيد الحيوانات التي تعيش في  البادية من غزال

في خمسينية  .جين اللذين يتابعونها بشغفقارة في المهرجان و تلقى اعجابا كبيرا من طرف المتفر

خراجية جديدة خرجت باللوحة من الصورة النمطية التقليدية التي إالمهرجان وقع االعتماد على رؤية 

ة جديدة كان لشخصية المتمثلة في مطاردة كلب السلوقي لألرنب لتبرز لنا  في حلعليها الجمهور و عتادا

تقفي األثر هي صفة ينفرد بها البدو . )دور الرئيسي في هذه اللوحةال" متتبع األثر"أو  "متقفي األثر"

لى قوة ع باالعتمادذالك نسان والحيوان والتمييز فيما بينها وثار اإلأفي تقفي  الفائقة عرفوا بقدرتهمالذين 

لقد تجلت أهمية دور متقفي األثر في لوحة الصيد بالسلوقي من خالل و. (مالحظة أثارها على الرمال

ذي ال ومن ثمة يتم اطالق كلب السلوقي اختبائهاثر األرنب فوق الرمال وذالك بحصر مكان أفي تق

 . حملها إلى صاحبه وسط تصفيق وهتاف المتفرجينيقوم بمالحقة األرنب واقتناصها وينطلق كالبرق ل

فحلين  وهو أيضا من تراث و تقاليد الحياة الصحراوية وهي عبارة على مبارزة بين: عرا  الفحول -

في المهرجان الدولي لصحراء بدوز تنظم سنويا مسابقات بين  (.الناقة) من الجمال من أجل األنثى

 .الربحواألقدر على المنافسة و الجمال   لمعرفة األقوى

العدو السريع في قلب الصحراء  لسباق ولأبيض اللون يدربه صاحبه  هو جملالمهري : سباق المهاري -

وفي مختلف مسالكها الوعرة لهذه اللوحة شعبية كبيرة في المهرجان وتختتم بفوز مهري بلقب أحسن 

 .مهري بعد اتمام المارطون

لسكان المحلين موعدا مع عدة لبساحة حنيش يكون لزوار المنطقة وبعد انتهاء العرض الفرجوي 

عة ض وصوفية من خالل عر اتسهر، الشعر العربي الفصيح في اتسهرسهرات ليلية نذكر منها  متنوا

 "السامور"لتي عرفت اقباال كبيرا من المتفرجين نذكر سهرة من أهم السهرات الليلية او .(مثال الزيارة)

 من أهم الشعراء والمغنين من بن قردانبين الشعر الشعبي والغناء الشعبي بمشاركة نخبة هي مزيج و

 .   الفواردوز وو تطاوين و

 :مها في اليوم الرابع اليتم اختت صل مختلف هذه الفقرات لمدة ثالثة أيامتتوا

 .العروض الفرجوية بساحة حنيش و في ساحة الفنون بسوق الصناعات التقليدية -

 . ةاختتام العكاظية الشعرية وذالك بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب األولى في المسابق -

 .تي احتضنتها دار الثقافة محمد المرزوقيالتلف المعارض الثقافية اختتام مخ -

 .اختتام معرض الصناعات التقليدية -
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 .انهمذي يميز بلدزيهم التقليدي اليقدمون عروضهم ب :المشاركين األجانب -

  بعض العروض هاتقام فيومدينة دوز  وسط تقع  :الصناعات التقليديةسوق الفنون في ساحة 

لى ساحة إأن يتحولوا قبل منها تقديم الفرق المشاركة بمختلف الجنسيات  الهدف في الصباح التنشيطية

مسرح تعرض فيه عدة  إلى في الليل تتحول ساحة الفنون .مختلف فقرات المهرجان لتأثيث حنيش

 ." السامور"سهرة  أهمهاسهرات فنية 

  فكان لمحبي الشعر  ،احتضنت طيلة أيام المهرجان العكاضية الشعرية: دار الثقافة محمد المرزوقي

معرض أرشيف مثل احتضنت عدة معارض  كما ،وطنيا و عربيا الشاعراءالشعبي موعدا مع أهم 

 لمؤلفين  أصيلي معتمدية دوز و معرض 8191معرض للكتاب خاص بالكتب الصادرة في والمهرجان 

 .نفزاوة جهة  نواع التمور فيأ لمختلف

  صناعات لن الفضاء الخارجي للمتحف معرضا لاحتض :الفضاء الخارجي لمتحف الصحراء بدوز

العارضات من مختلف مجموعة من العارضين وأثاثه  بالشراكة مع مندوبية الصناعات التقليديةالتقليدية 

 .الواليات التونسية

  عدة حفالت فنية نذكر منها عرض احتضن هذا الفضاء : الفضاء الترفيهي بالمنطقة السياحية بدوز

  .الزيارة

 

 ارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصرالمم -

                                                                                                                                      .ممارسات عرفية تمنع الوصول اليه وجدتال 

 

 بين األعضاء والتمرير للنّاشئةكيفيّة التعلّم وطرائق النشر  -

كما يمكن أن تتم  .الناشئة عن طريق التوارث من جيل الى جيلتتم عملية التعلم و االنتشار بين صفوف 

  .عملية االنتشار بين الناشئة عن طريق المشاهدة و المشاركة خاصة في األلعاب الشعبية

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -

 رسين له بشكل مباشرحملة العنصر من المما -

                  .نساء ورجال من مختلف الفئات العمرية

 

 مشاركون آخرون -

 .ذين ينشطون مختلف الفقرات في ساحة حنيشالشعراء ال -

 األردنو الكويتو مصرو  ليبياو المغربو مشاركة الدول العربية في المهرجان بفرق من الجزائر -

التي كان لها حضور متميز في خمسينية  فلسطينالعراق وو ورياسو قطرو السعوديةو االماراتو

 .للفنون الشعبية الفلسطينية(جفرة )عرض فرقة  المهرجان من خالل

 .اسبانيا وروسياو طالياو إياليونانو فرنسا مثل ةروبيا والدول األ بعض مشاركة -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

   :في المهرجان الدوليتعددت الجمعيات المشاركة 

 جمعية األلعاب الشعبية بدوز -

 جمعية المهاري بدوز -

 بدوز جمعية الفروسية -

 جمعية الهالل األحمر  -
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 جمعية منارات -

 M12جمعية اإلعالمين الهواة  -

    .عقد المرازيق للفروسية بدوز جمعية -

 

 هيئات رسميّة -

 الوالية -

 بلدية دوز -

 ية لثقافةالمندوبية الجهو -

                                                                                                                                 صناعات التقليديةلالمندوبية الجهوية ل -

 سياحةلالمندوبية الجهوية ل -

 

 داالعراقيل والتهدي: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

الء سكان قرية حنيش في السنوات األخيرة على مساحات هامة من ساحة العرض لغراسة النخيل ياست -

 ها الطبيعية التي تميزها عن بقيةالتي ستفقد خاصيت احةسا اللى تشويه إمما سيؤدي  (دقلة النور)

 المهرجانات

 .لمهرجانات الوطنيةضعف الميزانية التي تخصصها وزارة الثقافة للمهرجان مقارنة ببقية ا -

ير من الوقت هدار الكثإل سنة يقع انتخاب هيئة جديدة و بالتالي دارة المهرجان غير قارة ففي كإهيئة  -

 .مهرجانلل  السنوي برنامجالفي انتخاب هيئة جديدة على حساب تحضير في تقديم الترشحات و

 .ةيمكن للعامل األمني أن يكون سببا في تأجيل التظاهر -

العروض الملحمية على حساب بقية ص نسبة كبيرة من الدعم المالي للمهرجان إلخراج تخصي -

 العروض

 بالبرنامج اللذي يقع توزيعه على الزوار أيامفى الدورة األخيرة  عدم التزام ادارة المهرجان -

 .المهرجان

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

حة حنيش تقوم على رؤية اخراجية وعمل أللعاب بسااتجربة جديدة في تقديم العروض و اعتماد -

  .الفرق الفنيةوعديد الممثلين و الصوتية ملحمي ضخم يعتمد على عديد التقنيات ركحي و

   .تجهيز ساحة حنيش بشاشة عمالقة -

من بين هذه األعمال التي تم  في ساحة حنيش ةض الفرجويوإلخراج العر مختصينمخرجين و تكليف -

 "البخنوق"عرض و "ثورة الصحراء"و "النجع"و "ذاكرة القوافل"و "البئر"عرض  رخراجها نذكإ

األديب الراحل محمد الموزوقي اللذي عرف  مئويةمهرجان الدولي لصحراء بدوز واحتفاال بخمسينية ال

المخرج حافظ خليفة أصيل الجهة عمال  أعدا و .أجزائهابتركيزه في كتاباته على السيرة الهاللية بجميع 

من نجوم  بمشاركة عدد مهما  "خضراء"لحميا ضخما يصور سيرة بني هالل تحت عنوان ملحمة م

  .التمثيل في تونس

التعريف في مما ساهم  العالميةعالم الوطنية وللمهرجان بحضور وسائل اإلصحفية ات ندوتنظيم  -

 .العالمي والوطني  على الصعيد بالمهرجان

للمهرجان  11بيوم اشهاري ترويجي وخيمة لتعريف بالدورة  قيامالبلك وذ تشجيع السياحة الداخلية -

مهرجان الصحراء خمسون عاما من شعار  الدولي لصحراء بدوز بشارع الحبيب بورقيبة بتونس تحت

     .الذاكرة

تظاهرة   طارإفي  نجلةأعلى شاطئ رأس  تحديدالى والية بنزرت إتحول المهرجان في نسخة مصغرة  -

 البدو ةتصور حيااللوحات التي   أهم موعدا مع  ليكون لسكان هذه المنطقة  "لصحراءعناق البحر وا"

الشعر الشعبي و الفروسيةو الصيد بالسلوقيو سباق المهريو العرس التقليدي)في حلهم و ترحالهم 
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تقريب هذه التظاهرة   الهدف  منو .(ةيالصحراو صناعات التقليدية لمعرض للى تنظيم إباإلضافة 

 .دوز لى إالتحول لمن تعذر عليه جان المهر

 ".                                                                                                         رحلة في ذاكرة المهرجان"مسابقة في الفيلم الوثائقي القصير تحت عنوان  برمجة -

التنموي  االقتصاديالمعرض و عرض التجاريمع عدة معارض كالمتزامن أيام المهرجان  -

 .بالمنطقة القطاعات جلمما أضفى حركية كبرى و انتعاشة ملموسة في  والمعارض الثقافية

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ساحة حنيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 (والد بن غرس هلل للفروسيةأ)المداوري  
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  سباق المهري

 

        

        

 

  

                    

                                                            

 

 

 

              

 

 

 
 لوحة  الصيد بالسلوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عقد المرازيق
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 لوحة ورود الغنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجحفة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لوحة النخان
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 ملحمة خضراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لوحة كرة المعقاف

 

 ة في استيقاء البياناتهويّة الشخوص المرجعيّة المعتمد -7

في كاتب عام المهرجان الدولي لصحراء بدوز ستاذ تربية تقنية و أ ،سنة 01، امي بالحاجالسيد س -

 .11.111.191دوز حي الجاليلة الهاتف  :العنوان، 11 تهدور

ساهم في تنشيط ساحة حنيش  ،عامل متقاعد بمتحف الصحراء بدوزشاعر و ،السيد بلقاسم عبد اللطيف -

                                                                                                                                                     .19.191.911 الهاتف ،دوز الغربي حي الجاليلة :العنوان ،دة سنواتلع

 ،دارة المهرجانإفي عضو كتبة العمومية بدوز ودارة بالمإمستكتب  ،سنة 11، منير المؤدب السيد -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .89.191.811الهاتف   دوز الغربي :لعنوانا

 توثيق الفوتوغرافي للمهرجان لعدةساهم في ال، مصور فوتوغرافي سنة، 11 ،بن سالم السيد مختار -

 .   81.911.110 الهاتفدوز الغربي  استوديو بن سالم شارع الطيب المهيريالعنوان ، دورات

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 .8191أوت  ،مطبعة الجنوب بقابس، خمسون نجما في سماء دوز، (جالل) الشعنبي -

 .، ميراج للنشرذاكرتي... دوز، (نور الدين)بالطيب  -
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 . 8118طاج قر ،، مطبعة تونسالتنمية بل بين التراث واإل، (محمد الناصر) بالطيب  -

العدد الثاني سنة ,99/91,الصفحة,09المهرجان الدولي لصحراء بدوز الدورة ، مربد دوزمجلة  -

8191/8190 

مدينة "تحت عنوان  8191جانفي  88, 9111 العدد ،بجريدة الجديد"شذرات ثقافية" عمود األسبوع -

 .بقلم األستاذ بن علي محمد الصالح "التراث و الشعر

مقال لنور الدين بالطيب حول الدورة ، "يسحران الجمهور ...الصحراء و الشعر"، جريدة الشروق -

01. 

  ".فايزة مليكشى"بقلم ,81ة حصف، 19/19/8199 مقال نشر بتاريخ ئرالجزا "الجديد اليومي" ةجريد -

 

 الّسمعيّة البصريّة -

 .9110 تلفزي مباشر للمهرجان سنةنقل  -

 .لخطاب بنقل فعليات المهرجان قام المرحوم نجيب ا 9191سنة  -

 .طالية ألول مرة ببث تلفزي مباشر من دوزيقامت التلفزة اإل 9110سنة  -

 .8191 من المهرجان 01تغطية القناة الوطنية لندوة الصحفية للدورة  -

 .تغطية وكالة األناضول لألنباء التركية لفعليات اليوم األول من المهرجان الدولي  للصحراء بدوز -

ملحة ثورة :العرض الفرجوي) 80/98/8191في  09للمهرجان في دورته  BEJA TV لقناة  غطيةت -

 (.الصحراء

 .لملحمة ثورة البرج TNNقناة  تغطية -

 .للمهرجان  09على الحوار التونسي لدورة ° 191تغطية برنامج  -

من  09بدوز الدورة  السياحة الصحراوية مهرجان الصحراء الدوليفيلم وثائقي عن سباق المهاري و -

  L’Association Camelomane  عدادإ

 sur leتغطية لقناة تونسنا التظاهرات الثقافية التي شهدتها مدينة دوز أيام المهرجان من خالل برنامج  -

terrain                            

       .لسيد مختار بن سالمعداد المصور الفوتوغرافي اإمن  8199 لسنة 11مقطع فيديو للمهرجان الدورة  -

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

 :يوجد العديد من المواد المحفوظة بمتحف الصحراء بدوز نذكر منها

عبارة عن حقيبة يدوية الصنع من جلد الجمل ) القرافوبما فيها الضبية  (الجحفة)الهودج و الخيمة -

 .(ى ضهر الجمل لحمل أغراض العروستوضع عل

 .البلغة و البرنوسو القشابية و "الحولي"اللباس التقليدي الرجالي  -

الملحفة سوداء )للمرأة البدوية اللباس اليومي و مجسد في عروس المرازيق التقليدي للمرأة باسللا -

 .(البخنوق األسودو

ستعمل يذروة الجمل و فوقوضع ي)كتب الو سرج الحصانو الحويةو الخرجوالمخالة و الغرارة -

 (.الثيابحميل الغراير المحملة بالمؤونة ولت

 (.المهاري في سباق المتسابقذروة المهري يركب فوقها  أمامالراحلة توضع  -

 .الدلوو الطبلو المحراث التقليدي -

 

  الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                                                          8191ديسمبر  19 إلى  89من 
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 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

                                                                                                                                                               .، محافظ تراثمبروكة الطبال

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                               .8199فيفري 

 

 محّرر البطاقة  -

 الطبالمبروكة 

 

 


