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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 403/7 بطاقة جرد عنصر رقم

 

 

 تحديد العنصر -

 االسم العنصر -

                                                                                                         صبا                                                                           ڤخدمة ال

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .ال توجد

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

توجد حرفة القصب بجهة قابس وتحديدا في 

المتاخمة لمدينة   بواحة شنني" البَْرقيَّة"منطقة 

غير أن  ،المعروفة منذ القديم بهذه الممارسةو قابس

الناشطون فيها ال يعرفون بالضبط تاريخ ظهورها 

 .لفكل ما يعرفونه انها قديمة و متوارثة بين االجيا.

ونقال عن أسطورة وردت على لسان معظم حرفيّي 

وهو أصيل " قَراِطلْ "ن رجال يدعى اف"  البرقية"

قرية شنني سافر إلى الحج وعند مروره بمصر 

حيث قّرر أخذ قسط من الراحة وجد  أناسا تمتهن 

حرفة القصب فأخذ عنهم فنون الصنعة، وعند 

مسقط رأسه قام بنشرها بين األهالي  الىعودته 

لتصبح  مصدرا من مصادر تحصيل القوت 

 .بالمنطقة

تحديد تاريخ  اما بخصوص المصادر المكتوبة المتعلقة بالعنصر فمن الالفت وجود صعوبة في

قي مّسابي "باستثناء مقال لمستشرق يدعى  تناولتها بالدرسالحرفة  نظرا لشّحة  الدراسات التي ظهور 
Guy Massabie " بما الحظه في قرية شنني  وعبّر فيه عن اعجابه شريننشر في منتصف القرن الع

من فن صناعة القصب حتى أنه شبّه طريقة صنع السالل  بطريقة صنعها في عصر البرنز في أوروبا 

                                                                                                                                                  .الوسطى

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية -

 

 وصف العنصر -2

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 الوصف التّفصيليّ  -

تعد حرفة القصب من الحرف اليدوية الشائعة بجهة قابس وهي حرفة يمتهنها الجنسين وعرفت 

 .عديد المنتجات  االخرىخاصة بصنع السالل بأحجام مختلفة اضافة ل

 :المواد األوليّة وكيفية تحضيرها

نبات وهو  -ذلك أن توفر مادة القصب  األولية من الطبيعي جدا ان يرتبط ظهور أي حرفة بتوفر مادتها 

على طول ضفاف وادي قابس وأيضا على ضفاف ، ينمو مائي من الفصيلة النجيليَّة، له سوق طوال

الفن التقليدي  تكمن وراء مزاولة مجموعة من الحرفيّين لهـذا  -رّي بواحة شنني السواقي الموصلة لمياه ال

 :لكن وبرغم تنوع المادة االولية  فليس كل انواع القصب قابلة لالستعمال . إلى يوم الناس هذا

وهو نوع من القصب ال يستخدمه الحرفيون كمادة اولية بل يقّدم علفا : (بكسر الباء)" صيبيڤلا" /1

 . اشيةللم

 وهو نوع سميك يستعمل في صنع السالل الكبيرة الحجم " الحّرة"او ": صبلڤا" /2

 .األنواع الذي تصنع منه القفا ف الصغيرة الحجم ويعّد من أجود بمعنى الرقيق و "صب الجيّدلڤا" /3

يتزّود الحرفيّون في فصل الخريف من كل سنة بما يسّد حاجاتهم من القصب لسنة كاملة، فتقص 

بواسطة سكين كبيرة الحجم يعبّر عنها  شلخنزع كّل الشوائب، ثّم تبأعواد القصب خضراء اللّون، تُنَّجر 

ثم تغمس  في الماء مدة يوميين او ثالثة حتى تصبح ليّنة ويسهل على  "عمليّة تشليخ الضلوع"محلّيا 

  .الحرفي تطويعها

 :طريقة الصنع

رفي لصنع سلة مثال في تصميم قاعها أو نقطة القصب في الماء يبدأ الح" ضلوع"بعد وضع 

ويمكن بالتالي التكهّن بكبر او صغر احجامها منذ البداية  من خالل تعداد عدد األضالع التي . ارتكازها

و يتراوح عددها عادة بين ثمانية و ثالثة عشرة ضلعا أي حسب الحجم المراد . تكّون قاعدتها أو قاعها

و يضفر الحرفي حولها أعواد القصب حتى تتماسك  متعّددة األضالع تحصيله ، توضع على شكل نجمة

 .فيما بينها

يضفر حولها  ثمبعد االنتهاء من تصميم قاع السلة يعمد الحرفي إلى رفع أعواد القصب إلى أعلى 

وتشبه . ةإلى أن يتحصل على الشكل االسطواني شكل السلّ  "سيور"رقيقة من القصب تسّمى  اأعواد
النول  سلة طريقة الربط الدائري التي تتوخاها المرأة عند الحياكة باعتمادوانب الفر جعملية ض
فر إثر ض .التسديةأي " عملية السداوة"وهذا ما جعل الحرفيين يطلقون على هذه المرحلة  .العمودي

ل ذي يمثّ أي تصميم فم السلّة بمعنى االنتقال من الشكل المكّرش ال" تقفيل الفم" تي مرحلة جوانب السلة تأ
ويكتمل صنع السلة   .السجل األوسط للقطعة المراد صنعها إلى فتحة أقّل قطرا تمثل جانبها العلوي

 .بوضع ممسكين او عروتين  أوسطها

تبدو هذه الممارسة نشاطا مشتركا بين الجنسين ولكن بالتمعن في منتجات كليهما اتضح ان لكل 

ة الحجم هو شأنا رجاليا نظرا الن صنعها يتطلب جنس تخصصه  ذلك ان  صنع السالل والقطع كبير

مجهودا بدنيا اكبر ومساحات اوسع لذلك تجد معظم الحرفيين ينشطون داخل مقاطعهم بالواحة  ،بينما 

  .اختصت المرأة بصنع  قطع اصغر حجما  داخل أسوار بيتها 

صر على هذا النوع لكن تركيزنا على المهارات المرتبطة بصنع السالل ال يعني أن المنتوج يقت

فقط بل أن الحرفيين في واحة شنني يصنعون عديد األشياء األخرى كالسالل كبيرة الحجم التي تجهز بها 

وعية  يحفظ فيها أوسالّت المهمالت التي تجهز بها بيوت االستحمام في النزل و المخابز فتحفظ فيها الخبز

وضع الحلوى لوعلب  ،(Les berceaux)طفال مراقد لألوالّرمان، كالعنب وما لّذ وطاب من الفواكه 

(Bonbonnière) ومن القصب تصّمم  .يعّد وجودها ضروريّا في جهاز عرائس واحات قابس

كبيرة الحجم ذات  عروتين تقدم  كما تصنع اطباقا.التي تغلّف وتزيّن ثم ترافق جهاز العروس  " الجحفة"

 .ج مثالفيها أطباق الكسكسى في المناسبات السعيدة كالزوا
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 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) العناصر الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها  -

إال لبعض االدوات البسيطة كالمنجل الستخراج اعواد  منتوجهحتاج الحرفي النجاز قطعة من ال ي

لشوائب اثناء صنع السلة او لقص بعض ا "حّجامة"و القصب من البرك او الوادي المحاذي لواحة شنني 

غيرها كما يضع الحرفي خرقة من القماش الخشن  على فخذه االيمن لتجنب الخدوش التى من الممكن ان 

                                                                                                                                                                                                                                 . يصاب بها اثناء عمله

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

ال توجد ممارسات عرفية تمنع الوصول الى العنصر فيكفي توفر المادة االولية و بعض االدوات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .حتى يشرع الحرفي في عمله" الحجامة"ة  البسيطة كالمنجل ويّ الفالح

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

 ابا عن جد وحافظت على جلّ  الممارسة عائالت تواترت( 7)في سبع  انحصر عمل القصب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .رت منتجاتها لتضمن قوت يومهاوطوّ  بها  المهارات المرتبطة

 

 يون بالعنصرالفاعلون المعن -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

ن موزعي ا من الجنسينحرفي (02) عشرون يبلغ عدد الحرفيين الممارسون للعنصر حاليا حوالي

االشارة الى تنقل مع " البرقية"جلهم في منطقة  و يشتغل.عائالت منهم عائلة الحاج قراطل  (7) سبع على

  .لمحاذية لهاالمناطق ا بعض العائالت الى

 

 مشاركون آخرون -

 .الفالحين الذين يزودون الحرفيين بمادة القصب -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .جمعية صيانة واحة شنني -

 .جمعية السياحة التضامنية بشنني -

 .جمعية االرض و االنسانية بتونس -

 .جمعية اشكال و الوان واحية بشنني -

 .حة و ثقافة بشننيجمعية سيا -

 

 هيئات رسميّة -

 .المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية -

 .المندبية الجهوية للفالحة

  .المعهد الوطني للتراث -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

نظرا الن عدد برغم من تنوع منتجاته تعاني الحرفة عديد المشاكل التي تجعلها مهددة باالندثار 
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عائالت كابدت وال ( 7)موزعين كما اشرنا أنفا على سبع ( 02)الناشطين ال يتجاوز عشرون حرفيا 

 :تزال عديد المشاكل منها
 .اثمانها غالء والمادة األولية قلة  -

اهمال الفالحين إلنتاج القصب وقلعه في كثير من االحيان واستغالل االراضي التى ينبت فيها في  -
 .مياه الري  نقص ت اخرى اضافة لمشكلمجاال

  .القصب اتمنتوجقلة فرص ترويج  -

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

والذي يعنى ( 4991تاسست سنة )ني ضمن اطار المشروع الذي انجزته جمعية صيانة واحة الشن

االوروبي بكلفة تقدر ب والممول من االتحاد " الفالحة االيكولوجية من اجل احياء المنظومة البيئيةب"

قامت الجمعية بحمالت تحسيس بأهمية المواد االولية التى تنتجها الواحة وضرورة  الف يورو، 062

وضمن ذات الغرض قامت  الجمعية بتنظيم ثالث ورشات عمل هدفها تدريب الحرفيين . اعادة توظيفها

ي نقل و عرض المواد الفالحية الستغاللها ف( من القصب و السمار وغيرها)على صنع اوعية تعليب 

 .وضمت كل ورشة عشرون حرفيا و دامت خمسة اشهر. خاصة

كما سعت جمعية السياحة التضامنية بشنني الى فتح فضاءات لترويج منتجات القصب وتشجيع المطاعم 

 .و النزل على اقتناءها

لمصالح الجهوية التي تعنى والمعنوي من ا إيجاد الّدعم الماّدي الحرفيون في وإضافة لما ذكر، يأمل  
                                                                                 .غيرها وانليمتهبالصناعات التقليدية في والية قابس حتى ال ينصرفوا عن الحرفة 

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -

 

  

أو إلى  فصل عود القصب إلى أجزاء :2صورة  بيرة الحجم تنجر مادة القصب بواسطة سكين ك : 1صورة 

 "    ضلوع"
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 عض السالل جاهزةب :7صورة  "تقفيل الفم"مرحلة :6صورة 

 

  

تصميم القاعدة هي أول مراحل صنع  :3صورة 

 السلة

ظفر أعواد القصب حول األضالع المكونة لقاعدة :  4صورة 

 السلة 

 

 .إلى أعلى رفع أعواد القصب :5صورة 
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بعض منتوجات مادة القصب التي تلقى رواجا خاصة  :8صورة 

  .في مدينة قابس العتيقة" جارة"بسوق 

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -6

 :اسماء الحرفيين

 سنة 85العمر *         فتحي يحي -

 ةسن 87العمر * نجيب يحي         -

 سنة 60العمر  *  الحبيب يحي       -

 سنة  51العمر * صالح بن عبد المجيد  -

 سنة   62العمر * رضا شوكي         -

 سنة 58العمر  *  صالح الطياري      -

 سنة  68العمر * عبد الرحمان حسن  -

 سنة  82العمر * عبد الحميد حسن    -

 سنة 82العمر *    لطفي حناحينة       -

 .سنة 58العمر  *  قاسم بدروشي    بل -

 :شخوص مرجعية اخرى

  رئيس جمعية صيانة واحة شنني         عمار الجديدي 

 ةرئيس جمعية اشكال و الوان واحيّ       المبروك الجابري 

  رئيس جمعية سياحة و ثقافة           محمد عثمان 

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Anquetil (J.), La vannerie, Dessain et Tolra, Chêne, 1979. 

- Étienne-Nugue (J), Vannerie, Institut culturel africain, 1982. 

- Berbigier (A.), « L'alfa, son mode actuel d'exploitation. Les possibilités de 

l'améliorer », in Le Colon Français, 2-16 février 1952. 

- Fleury (V.), « Les industrie indigènes de la Régence », In Revue Tunisienne, 

3
è
 année, n° 9, 1896. )pp.175-197( 
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- Ginestous (P.), « Sparterie en lif », dans IBLA, 1949, pp. 213-216.  

-Hernandez(C.), Pascual (E.),  La vannerie : Techniques et 

réalisations, Éditions Eyrolles, 2010.  

- Leroi-Gourhan (A.), L'évolution des techniques : L'homme et la Matière, 

Paris, Albin Michel, 1943 et 1973, Collection « Sciences d'aujourd'hui ».  

- Leroux (E.), Manuel de vannerie, technologie vannière, J.B. Baillière et fils, 

1921. 

- Massabie (Guy), « La vannerie de roseau à Chenini de Gabès »; In ; Cahiers 

de Tunisie ; Tome VI ; Tunis, 1958 ; pp365-371. 

- Revault (Jacques), Arts traditionnels en Tunisie ; publications de l’Office 

National de l’Artisanat de Tunisie ; 1967.  

 

 ريّةالّسمعيّة البص -

                                                                                                                                       .ال يوجد

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

                                                                                                                                                            .ال توجد

 

 معطيات تقنية حول عمليّة الجرد -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                                                              .0245سبتمبر  40و  44يوم 

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

  .، قابسمحافظ مستشار التراث ،رياض بالزاوية -

  .لوانأشكال و أرئيس جمعية مبروك الجابري،  -

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                           .0245اكتوبر  0

 

 محّرر البطاقة  -

 .، قابسمحافظ مستشار التراث ،رياض بالزاوية

 

 

 

 

 

 
 


