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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 /3006بطاقة جرد عنصر رقم  

 
 

 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.المعارفّوالمهاراتّوالتقاليدّوالممارسات:ّخلةالن ّ

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

ّ »اْنَخل« ّجمعها وّةال نخلّ-

ّ.ّتزدايينوجمعهاّّالبربري ةخلةّبمفردّالن ّ:ّّتتزدايّ-

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

ّيترك ز ّأن ه ّإال  ّبينّمختلفّجهاتّالبالد، ّمشتركا ّوطني ا ّالعنصرّتراثا ّبالجنوبّّجغرافي اّيشك ل أكثر

ّلغراسته ّالمالئمة ّالطبيعية ّالبيئة ّلتوف ر ّلل نخيل ئيسي ّالر  ّالجغرافي  ّاإلطار ّيمث ل ّالذي ّالت ونسي ّينتشرّ. كما

ّ.العنصرّبالمجالّالجزيريّخاصةّبجزيرتيّجربةّوقرقنة

ةّتمركزّالثقافةّ علىّمساحاتّّوهيّتمتدّ .ّّالمرتبطةّبهوالواحاتّهيّالحدودّالتيّترسمّانتشارّالنخيلّومنّثم 

ّ ّهكتار ّالف ّاربعين ّبحوالي ّتقدر ّهك04444ّ)شاسعة ّت( ّقرابة ّفيها ع ّنخلة0044444ّتوز  وتترك زّ.

ّ:رئيسيتينّبالخصوصّفيّجنوبّالبالدّفيّمنطقتين

  ّّالس ّّاحليةالمنطقة ّّقابسّوهيّتتألفّمنّواحات: ّجاورها ّقرقنةّمنّ(أصلّنخيل)وما ،ّوغاباتّجزيرة

 ّ.واليةّصفاقسّوّجزيرةّجربةّمنّواليةّمدنين

 المنطقةّالقاري ةّالمتاخمةّللصحراء،ّوتترك بّّمنّجهتينّمتمايزتين:ّ

ّّ.(أصلّنخيل000444ّ)ّّقفصةو(ّأصلّنخيل008344ّ)الجريدّّواحات:ّالجهةّاألولىّ-

 (.أصلّنخيل8444444ّ)الواقعةّاليومّضمنّواليةّقبل يّّنفزاوةّواحات:ّالجهةّالثانيةّ-

ّقبل يّ ّالت والي ّوهيّعلى ّللتمور، ّوإنتاجا ّللنخيل ّغراسة ّالوالياتّاألكثر ّفي ّالعنصر ّحصر ّتم  وقد

ّالن ّ ّثروات ّبجل  ّتستأثر ّحيث ّوقابسّوقفصة، ّاألصعدةوتوزر ّجميع ّعلى ّالمؤشراتّّ.خلة ّذلك ّتثبت كما

ّوال ّوالمهارات ّالمعارف ّغزارة ّيعني ّما ّوهو ّالرقعةّّعاداتاإلحصائية، ّبهذه ّوترس خها ّبالنخلة المتعلقة

ّ.ّالمساحةّالجمليةّللبالدّالتونسيةّمنالش اسعةّالجغرافيةّ

ساهمتّالنخلةّفيّالتوطينّالبشريّبهذهّالربوعّكماّتشهدّعلىّذلكّالمراكزّالحضريةّالتقليديةّحولّ

اّمادياّورمزياّللحياةّهناكماالواحاتّوالتيّ نّأس  العنصرّفيّامتداداتهّالجغرافيةّّشملّالجردّوقد.ّزالتّتكو 

ةّمنّالمعارفّوالم هاراتّوالممارساتّالجزريةّاعتماداّعلىّجزيرتيّجربةّوقرقنةّأينّتتجل ىّأشكالّخاص 

لةّبالن ّي ّالتقليد عهةّذاتّالص  ّ.خلة،ّبماّيكشفّعنّثراءّالعنصرّوتنو 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
ّالثقافيـةّالشـؤونوزارة ّّّّّّّّّّّّّّ

   راثـــــــلوطني للتاّدــــــالـمعه         
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 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

الشفوي ةّالتقاليدّّوهيبعةّسجال تّالتراثّالثقافيّالالماديّوينتميّإلىّمجاالتهّالسّ ّليتمظهرّالعنصرّبك

الثقافةّ/ّالممارساتّاالجتماعيةّوالطقوسّواالحتفاالت/ّالفنونّوتقاليدّأداءّالعروضّ/ّوأشكالّالتعبيرّالشفويّ 

ّالتقليدية ّّالغذائية ّاأللعابّالشعبي ّ/ ّالتراثية ّة ّوالمعارفّوالممارساتّالمت ّ/ ّبالطبيعة ّالكونّصلة المهاراتّ/

ّ                                                                                                                                         .ةالمرتبطةّبالحرفّالتقليدي ّ

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

 عبر التّاريخالنخلة ّ-

ّموغلةّفيّتاريخّهذهّالبالدّ ّتتجذ رّالنخلةّفيّباطنّاألرض،ّفهيّتمتد  ّإشارةّهيرودوتّ.ّمثلما وتعد 

ّفيّالموضوع،ّحيثّتعر ضّإلىّانتشارّالنخيلّوّأساليبّالريّ (ّالقرنّالخامسّقبلّالميالد) ّتاريخي  ّأقدمّنص 

ّ ّفي ّالمعتمدة ّبشطزراعته ّاليوم ّمعروف ّهو ّما ّمع ّتتطابق ّالتي ّالحدودّّبالمناطق ّإلى ّوقابس الجريد

لّللميالدّانتبهّالمؤرخّالرومانيّبلينّالقديمّإلىّالنظامّالمستخدمّفيّغراسةّالنخيلّ.ّالجزائري ة وفيّالقرنّاألو 

انّوالت ّ ّتتوالىّاألخبارّعنّالنخلةّفيّ.ّينبقابسّمنّخاللّالتدرجّوالتناوبّمعّغراساتّأخرى،ّسي ماّالرم  ثم 

نهاعالقتهاّبالوظائفّاالجتم ّ.ّاعيةّواالقتصاديةّالتيّكانتّتؤم 

كانتّالنخلةّجزءاّمنّّإذوتبرزّالشواهدّاألثريةّمنّجهتهاّحضورّالعنصرّلدىّالفنيقيينّوالبونيقيين،ّ

ّمنذّالقرنّالسابعّقبلّالميالد،ّفكانتّتظهرّعلىّمحاملّمختلفةّكالفخارّوالحجارةّومختلفّ المعجمّالزخرفي 

ّوال ّوالفضة ّالذهب ّمثل ّالن ّالمعادن ّعلى ّالرسومات ّمثل ّشت ى ّهيئات ّمت خذة ّالجنائزيةبرونز، ّيحيلّ.صب

ّهذا ّّحضورها ّالرومانية، ّفيّالفترة ّالتيّحافظتّعليها ّالمقد سة حيثّكانتّتنتميّإلىّطائفةّعلىّصبغتها

وتواصلّ.ّالثمارّالمقدمةّفيّالقرابينّعلىّالنحوّالذيّتبي نهّإحدىّلوحاتّالفسيفساءّالمعروضةّبمتحفّباردو

سهاّالقرآنّالكريمّالذيّأتىّسالمياألمرّمعّالفتحّاإل تّالنخلةّبمنزلةّرفيعةّبينّسائرّاألشجارّكر  ،ّفقدّخص 

يّإليكّبجذعّالن خلةّتساقطّعليكّ:ّ"تعالىّفيّسورةّمريمّعلىّذكرهاّفيّأكثرّمنّعشرينّآيةّمنهاّقوله وهز 

ّّتمره"رطباّجنيا ّعلىّقداستها،ّإذّأن  اّينتميّإلىّثمارّالجن ةّعلىّغرارّالتينّوالزيتونّوالرمانّ،ّوهوّماّيدل 

ّوالعنب .ّ ّالشريفة ّفيّاألحاديثّالنبوية ّتواترّذكرها ّفيّأحدهاكما ّ"التيّجاء ّفإن هاّ: ّالنخلة، تكم ّعم  أكرموا

ّ".خلقتّمنّالط ينّالذيّخلقّمنهّآدم

ّالبالد ّجنوب ّزاروا ّالذين ّالمسلمون ّالعرب ّوالجغرافيون الة ّالرح  ّحوقلّّوأشاد ّابن ّمثل التونسية،

ّمناحيوالتجاني،ّبأهمي ةّغراسةّالنخيلّوأساليبّالعنايةّبه،ّمؤك دينّعلىّدورهّفيّ ّالتوطينّوالتعميرّوفيّكل 

ّالحياة ّتتوف رّ. ّفبدأت ّوغزارة، ّدقة ّأكثر ّبالبالد ّالنخيل ّعن ّالمعلومات ّصارت ّالزمن، ّفي ّالتقد م ومع

ّمنّمنتصفّالقرنّالت ّالذيّوظ فّضريبةّعلىّأشجارّاإلحصائياتّانطالقا ّباي، اسعّعشر،ّفيّعهدّأحمد

ّ.النخيلّفيّإطارّماّسميّبقانونّالنخيلّوالزيتون،ّحيثّأمستّالنخلةّوحدةّجبائي ة
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واّبغراسةّ الّكبيراّأثناءّالفترةّاالستعمارية،ّوذلكّعبرّالمعم رينّالذينّاهتم  عرفتّغراسةّالنخيلّتحو 
ّالدّ  ّاإلدارةّّقلة،نخيل ّالتشجيعاتّالتيّقد متها ّمع ّخاصة ّالتمور، ّالصنفّمن ّلهذا ّالحاجياتّالمتزايدة لتلبية

ّيعتمدّاألساليبّالتقليديةّفيّ:ّأصبحّهناكّقطاعانّمتمايزانّللنخيلّمنذّذلكّالزمن.ّاالستعماري ة قطاعّتقليدي 
ّيرك زّعلىّنخيلّالدّ  ّوالتسويق،ّوقطاعّعصري  للتصديرّباستخدامّالتقنياتّالحديثةّّقلةّالمعدّ الغراسةّوالري 

ّ.واآلبارّاالرتوازيةّالعميقة

 األساليب التقليديّة للعناية بالنخلة -

ّالطبيعي ّّ ّوبيئته ّالالمادي ّالتراث ّبين ّالعضوي ة ّللعالقة ّحي ا ّمثاال ّالنخلة ّهذهّتجس د لت ّتحو  ّحيث ة،

ّإلىّثقافةّ ّوالشجرة ّرمزي اّمتعد دة ّالمطافّتجسيدا ّملموسّلتغدوّفيّنهاية ّهوّتقني  ا ّمم  ّتبدأ ّاألبعاد متكاملة

 .وعالماّروحي اّيعب رّعنّهويةّالجماعاتّوالمجموعاتّالمرتبطةّبها

ّمنّالمعارفّوالمهاراتّفيّ ّنسيجا ّبالمناطقّالواحي ة رتّالجماعاتّوالمجموعاتّواألفراد ّطو  ولقد

تهاّبتركّمسافةّمعلومةّبينّالنخلةّواألخرىّلتأمينّالهواءّوالغذاءّلهاّجميعاّالتعاملّمعّالنخلةّبدءّمنّغراس

ّوتقليبّاألرض .ّ ّباستخدام ّيت صلّبالتلقيحّفيّفصلّالربيع ّالمعارفّما ّارالذكّ "ومنّهذه الذيّتتناثرّمنهّ"

بلّأنّيصيرّجسيماتّدقيقةّتمك نّمنّإخصابّالطلعّالذيّهوّالتمرّفيّحالتهّالجنيني ةّأوّماّيعرفّبالبزرّق

عبرّّقيّمنّخاللّمنظومةّتقنيةّدقيقةّتعتمدّمبدإّالتناوبّفيّتوزيعّمياهّالريّ ومنهاّماّيندرجّّضمنّالسّ .ّبلحا

تهّمنّالمياهّحسبّمساحةّغابةّنخيلهّ ّحص  ّغاباتّالنخيل،ّبحيثّيأخذّكل  شبكةّمنّالجداولّالتيّتخترقّكل 

ّتسمّ  ّمائي ة ّعلىّساعة ّالقادوس"ىّاعتمادا ّابنّيتسربّ" ّإلىّالفقيه ّيعود ّوهوّنظام ّقطرة، ّالماءّقطرة منها

ّ(.م0030ّّ-م0000ّّ/ّهـ030ّّّ-هـ003ّّ)م08ّّ/ّهـ7ّّالشباطّالتوزريّالذيّعاشّخاللّالقرنّ

ءّواألجزاءّالتيّجف تّمنهاّوتحظىّالنخلةّعلىّمدىّالسنةّبالرعايةّعبرّتنظيفهاّ وتقليمهاّوّإزالةّالسال 

ّجافةكالكربّوالسعفّوالعذوقّال .ّ ّتأتيّمرحلة ّالتدريج"ثم ّحتىّيسهلّ" ّالدرجّبها ّيشبه بمعنىّإحداثّما

ّآعذاقها ّالجن.ّصعود ّالقطع"يّأوّوعندّحلولّموسم نظفّالفالحّمنّجديدّجوانبّالنخلةّويحرصّعلىّي"

    نخ  ، فه  شكل آخ"  ̄   ن̊ "أ    .ّقصّالعراجينّوّإنزالهاّإلىّأسفلّبالحبالّالتىّكانتّتصنعّمنّليفها
ة   ن أشك ل   عن ي   ه  أ   نقل   ضي    ه    عب  ظي   أخ ى، ف عد أن ك ن  ش  ة        ح  د  

ّ".  ال   "  ع ي  أ     يع ف  ش  ب 

 معارف ومهارات النخلة -

ّالمعارفّوالمهار ع ّمظاهراتتوز  ّوتتخذ ّمجاالتّمختلفة ّعلى ّالتقليدية ّالتصاقّّّت ّتعكسّمدى عد ة

ّ ّالنخلة ّيفترقانتراث ّال ّصنوان ّكأن هما ّحتى ّبالحياة، ّالصعيد. ّمنّّفعلى ّمختلفة ّأشكال ّتطورت الغذائي،

 ّ.معالجتهّطرقاالستخداماتّالمبنيةّعلىّمعارفّمتمي زةّبخصائصّالتمرّو

ة،تقليدي ا،ّيؤكلّالتمرّوحدهّأوّمعّّاللبنّأوّيمزجّمعّعناصرّغذائيةّليكوّ  حيثّيدخلّفيّّنّمعهاّأكالتّخاص 

نّمنّنوعّمنّرغيفّالخبزّمفت تاّمعّزيتّ إعدادّأصنافّمعينةّمنّاألكالتّالتقليديةّمثلّطبقّالرفيسةّالمكو 

ليهماّّإالتيّهيّعبارةّعنّكسكسيّمعّتمرّيضافّّ"المرفوسه"الزيتونّوالزبدةّوأحياناّالعسل،ّدونّأنّننسىّ

ّمنّالشحمّويوضعّفي ّبالزبدةّ"الكسكاس"قليٌل ّ ّمعّالتمرّثمّيعجنّجيدا ّبالنسبةّإلىّالحلوياتّالتقليديةّ. ا أم 

ّالمقروضّأبرزهاالمعتمدةّعلىّالتمر،ّ ّ.ّفيعد 

ّمنّ"الالقمي"ومنّالنخيلّيستخلصّ ّوهوّشرابّعذبّالمذاقّمستخرجّ خلة،ّالذيّهوّقلبّالن ّ"ّارالجمّ "،

".ّالبسيسة"أوّيمزجّمعّأكلةّّاإلمساكوّعندّأفطارّبارداّخاصةّفيّشهرّرمضانّسواءّعندّاإليشربّمنفرداّ

ّو .ّالعصيدةّأو"ّالعيش"الذيّهوّعصارةّالمشروبّبعدّطبخهّيستهلكّمعّطبقّ"ّالربّ "ومنّمشتقاتهّالخل 

ةكماّ رّالالقميّليصبحّمسك راّشديدّالقوةّيتناولهّالندماءّفيّمجالسّخاص  ّ.ّيخم 

غسلهاّوفبعدّفصلهاّعنّالتمرّ.ّالقهوةّإعدادّتّالنخلةّفيومنّمظاهرّاالستخدامّالغذائي،ّتوظيفّالنساءّلنويا

ّ ّجي داًّوتجفيفهاّيتم  ّ.ّإلىّالقهوةّليكث فّنكهتهاّيضافّمسحوقّّبماّيمكنّمنّالحصولّعلىّّرحيهاقليهاّثم 

ّو ّالمعارفّوالمهاراتّالمتعلقةّبالنخلةّعلىّالصعيدّتعد  ،ّاألساليبّالتقليديةّفيّالخزنّوالحفظّمنّأهم  الغذائي 

ّالجيدّبعدّأنّينضج التمرّنََوياتّنزعّإلىّالمرأةّّتعمدّ،ّحيثّ"التفليت"وّ"المفصى"تخزينّمنّذلكّنذكرّف

ّالشمس ّللتجفيفّتحتّأشعة ّتنقيتهّمنّالشوائبّ.قبلّإخضاعه ّوبعد ّتحرصّعلىّخزنّأجوده فيّجرارّّ،
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 ّ.عترزاإلكليلّوّالبشيءّمنّّمصحوباّّكبيرةّالحجم

مدةّيومّأوّيومينّطبيعي اّطبّاألكثرّنضجاّبعدّتجفيفهّيستخرجّمنّالرّ ّالذي"ّالُشدَّاخّْ"تخزينّنشيرّكذلكّإلىّ

أيامّقليلةّّوبعد.ّ"اخةّشدّ جرّ "ّحملتّاسمّهذاّالصنفّ"دنانات"تهّالنوى،ّثمّيوضعّفيّنّتنزعّعنّحبا ّأدونّ

ّّ.عسيلةّحامضةّالمذاق"ّالشداخ"علوّسطحّت

ّأجزاءّالنخلةّتقريباّ ّسواءّلألغراضّالمنزليةّأوّالزراعيةّأوتدخلّكل  ّخاص  ّالترفيهيةّضمنّاستخدامّحرفي 

ّبالبحرّ ّالمت صلة ّغيرهاّأوأوّاألنشطة ّوأسقفّالمنازل،. ّاألبوابّوّالنوافذ ومنهّّفمنّخشبّالنخيلّتصنعّ

تجه زّالقناطرّبأنواعهاّفيّإطارّالعمارةّالتقليديةّالمحلي ةّعلىّالنحوّالذيّنجدهّمثالّبمدنّوقرىّتوزرّونفطةّ

النخيلّتجدلّالحبالّالتيّالّغنىّعنهاّفيّتعاطيّعديدّ"ّليف"ومنّ.ّ(الزريبة)،ّوتهي أّحظيرةّالغنمّومطماطة

ّوالص ّالزراعة ّعلىّغرار ّالبحريّواستخراجياألنشطة ّاآلبارّد ّمن ّّ.الماء ّيُضفر ّالقيد"ومنه ّالسَدلّْ" "ّأو

اّسعفّالن خيلّفقدّمنحّالخاماتّ.ّ"الالقمي"لتسل قّالنخلة،ّكماّيستعملّالليفّكمصفاةّلتصفيةّمياهّاآلبارّو أم 

هاّالس اللّوالمظال ت ّأهم  اعّوأنوّومحافظّاليدّالنسائي ةّالطبيعيةّإلزهارّطائفةّكاملةّمنّالمنتجاتّالحرفيةّلعل 

 .ةّعلىّوجهّالتخصيصالتيّتزدانّبهاّاألسواقّالشعبيةّبقابسّوالحامّ .(ّ..الحصير،ّالسجاد)البسطّ

الذيّيحتميّبهّالفالحّمنّ"ّالكيب"كماّيستعملّجريدّالنخيلّفيّتهيئةّاألسقفّورفعّجدرانّالكوخّأوّ

ّ ّالذي ّالسياج ّوهو ّالهجير، ّالفحة ّزيرسم ّومن ّالرياح ّمن ّالمستغالتّويحميها ّويمث لّحفّالرمالحدود ،
نّالرئيسيّلخالياّالشّ  خاللّحفالتّ"ّالجحفة"رفي ةّبجزيرةّقرقنةّالتيّوظ فتهّكذلكّفيّتشييدّالهودجّأوّالمكو 

ّكم ّقرقنة ّبجزيرة ّالمرأة ّوتوظ فه ّإلىّفالزفاف، ّإلىّّ".شريحة"رشّلتجفيفّالتينّوتحويله ويضافّالجريد

نّبعدّالرحي،ّسماداّعضوياّيسم ىّّ.(..العراجين،ّالكرب)مخل فاتّالجنيّاألخرىّ وهناكّّ".الكمبوست"ليكو 

 .ّاليومّاهتمامّمتزايدّبهذاّاالستخدامّفيّإطارّمشاريعّشبابيةّمصنفةّضمنّالمهنّالخضراء

ّبفضلّانخراطّ ّالعنصر، ّاالبتكارّواإلبداعّالذيّباتّيعرفه ّالمبادراتّضمنّات جاه وتندرجّمثلّهذه

ّ ّممارسين ّاجتماعيينّغير ّفاعلين ّبه، ين ّمهتم  ّصاروا ّلكنهم ّمباشرة، ّبصورة ّله ّللفنونّمثل ّالعليا المعاهد

ّبالمطوي ّوالحرفّو ّالحرفي ّّيةّالتجمعياتّالمجتمعّالمدنيّعلىّغرارّجمعيةّنخوة بصددّّات،تحتضنّعديد

عالوةّعلىّمهاراتهنّفيّتطويعّّسعفّفّ.تطويرّمهارتهاّومزيدّتوظيفّمخلفاتّالنخلةّفيّعديدّاالبتكارات

ّما ة ّوخاص  ّالعراجين عن ّطو  ّوغيرها، ّوالمروحة ّالقفة ّصنع ّفى ّّالنخيل ّالطرطاڤ"يسمى ّيدّ" بمعنى

صناعةّعديدّالتحفّواألطباقّواستغاللّغالفّو"ّدرينة"نسجّالشباكّالفخاخي ةّوتسم ىّمحلي اّالعرجونّفىّ

ٍ̊الش"̱أوّماّيسمىّ"ّارالذكّ " ومنتوجاتّلهاّاستعماالتّمحدثةّكساللّومحاملّلتغليفّالموادّلصنعّّتحفّ"ّلغ 

اّالعذقّأوّالعرجونّفكانتّالنسوةّتستعملهّفيّكنسّمنازلهن،ّ.ةّوغيرهاالغذائيةّأوّموادّّتجميلي ّ بينماّيحزمّّأم 

ارّفيّنسجّّأوّاألعالفّالتيّيجمعهاّالفالحّمنّمستغلتهّبأعوادهّأكوامّالخضر فيّّ."رينةالدّ "كماّأدمجهّالبح 

ّ ّحين ّالنخلة الُسال ءتوظ فّالمرأة ّشوك ّّأو ّالحولي ّحياكة ّعند ّفقط ّالصوفّورصفها ّتثبيتّخيوط وّأفي

ّوهيّ ّأالوزرة ّألحفة)لبسة ّلقاحّصوفيةّرجاليةّتنسجّبخيوطّرقيقة( ّويستعملّلشد  ّالذك ار)، شجرّالتينّأوّ(

ّ.ّفيّالبحرّمنّاعتداءاتّالدلفين"ّرينةالدّ "حمايةّ

ّييبس،ّويسم ىّمحلي اّّوالجزرّالواحاتكماّوظفّأهاليّ ّالعريضّللسَّعفّبعدما الَكَرُب،ّوهوّاألَصُل

ّالحطب"كرناف" ّال تّ.المواقدّةغذيلتّ،ّفيّعديدّاألغراض،ّمنها ّالفالحّعندّالحصاد،ّّيوهوّاألداة يستعملها

ستعملهاّالمرأةّعندّتّيأيضاّاألداةّالتّوفيضربّبهاّأكداسّالقمحّأوّالشعيرّحتىّتفصلّحباتهاّعنّالتبن،ّوه

ّاأل ّمن ّلتخليصه ّالصوف ّغسل ّالحسك)"وساخ ّلدق ّ"( ّالجزيري ة ّالمرأة ّواستعملته ّبه، ّالعالقة والشوائب

 .األخطبوطّإعداداّلطهيه

 الطقوس والممارسات االجتماعية  -

ّالواحات ّّيرىّسكان ّالوالجزر ّيترجمه ّوحياة ّونماء ّخير ّومصدر ّمباركة ّشجرة ّالنخلة ّمأثورفيّ

ّ ّتَْخلَى"الشعبي  ّما ّتكونّالنخلةّالّيمكنّأنّيسودّالخالء،ّوذلكّكنايةّعنّأهمي ّ"بالدّالنَّخلَه ةّ،ّأيّأنهّحيثما

ّالتعمير ّفي ّّوبالتالي،ّ.النخيل ّوالتوقيرّّةمدرجفإن ها ّاالعتقاد ّمن ّذلك ّيعني ّما ّمع ّالمقد س، ّمجال ضمن

ّالدّ "ّمزارةّالمقد سةّعلىّغرارّّالفضاءاتعديدّّاسمهاّعلىّسحبوالتكريم،ّوهوّماّيبرزّفيّ الكائنةّ"ّقلةلال 

ّحامّ  ّالجريدببلدة ّة .ّ ّعليهما ّمؤل فّمنّجذعيّنخلتينّمتالصقتينّتبدو ّعنّموضعّصغير ثارّأوهيّعبارة
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ّعنّإيقادّالشموعّاجمةالحروقّالن ّ ّالنخيلّإلكساءّ. ّيستخدمّجريد حل ةّخضراءّبمناسبةّّالمؤس سةّالديني ةكما

ّ.النبويّالشريفّاالحتفالّبالمولد

ّ ّيزي ن ّبعاشوراء، ّاالحتفال ّاأللوان"البوسعدية"وعند ّبلباسّمزركشّبهيج ّراقصة ّمرحة ّشخصي ة ّوهو ،،ّ

بينماّيقصّّالفتيانّوالفتياتّعصاّمنّالجريدّويشقونّأعالهاّّليضعواّفيّوسطهاّخرقةّأوّّ.بسعفّالن خيل

ّ.ّقليالّمنّالشحمّالمشتعل

ّوأحداثها، ّحياته ّمراحل ّبأهم  ّمقترنة ّاللحد ّإلى ّالمهد ّمن ّاألنيس ّكظل ه ّاإلنسان ّالنخلة ّعبرّتالزم

ّالحياة،ّفهيّحاضرةّفيّالوالدةّوظيفتها لّغذاءّالرمزيةّوالطقسيةّضمنّدورة ّيكونّالتمرّأو  ّما ،ّإذّكثيرا

نّع ةّالعروسينّالزواجّكماّتحضرّفيّ.ّهّالمولودّالجديدّفيّإطارّطقسّالتحنيكلييتمر  منّخاللّتزيينّمنص 

،ّنسبةّإلىّسل ةّمنّسعفّالنخيلّ"العالقة"وإعدادّهودجّالعروسّمنّجريدّالنخيلّوطقسّّعلىّهيئةّقوس

ّيبرزكماّ.ّتجه زّبموادّالزينةّوالتجميلّوالعطورّلترسلّإلىّالعروسّفيّموكبّاحتفاليّقبلّالزفاف(ّعالقة)

 ّ.قبرالعلىّجريدّالنخيلّعندّالموتّحيثّيوضعّالعنصرّ

ّ ّلعبة ّمثل ّاأللعابّالشعبية، ّفي ّتظهر ّالتي ّتلك ّبالنخلة ّالممارساتّالمت صلة ّالخربقة"ومن ّبلعبةّ" الشبيهة

ّفيهاّاعتمادّنوىّالتمر شبيهةّبلعبةّّالتيّهيالكرنافّوعلىّالمعتمدةّ"ّكرةّالمعقاف"لعبةّو،ّالشطرنجّأينّيتم 

ّّّ".الهوكيّالجليدي ة"

ياّ"ّ:بالعاطفة،ّبماّيثيرّالفالح،ّحيثّيخاطبهاّقائالّامفعمّاالنفعية،ّلتصبحّكائنتتجاوزّالنخلةّوظيفتهاّ

هّذليلةّمطواعةّفتجيبّ،(فواضلّالجملّالمستخدمةّكسماد"ّ)عزقةّوطل ةّوسعيّالجل ة...دقلةّالباهيةّوالشاهية

ّ"ممتن ةّبقولها ّبالمجالّالجزيريّ".يسقينيّمواليّحتىّوإنّكانّأعمى: حيثّتشب هّيدّّوهيّمصدرّلإللهام

بةّبا اّاليدّالتيّتفتقدّإلىّالنعومةّفتشلمذاقهّالطي ب"ّبالشد اخ"لحن اءّالعروسّالمخض  وتبرزّ".ّبالكرناف"هّب ّ،ّأم 

ّذلكّيؤد يّإلىّ ةّالمعتقدّوتأثيرهّفيّالحياةّاليومي ةّمنّخاللّالنهيّعلىّضربّالفتاةّبعرجونّالنخيلّألن  قو 

اّضربّالشاةّ ّاقتالعّالنخلةّمنّعنوستها،ّأم  أوّالبستانّ"ّالجنان"بالعرجونّفيتسب بّفيّوفاتها،ّكماّيعتقدّأن 

ّ.ّالملحقّبالمنزلّيؤد يّإلىّوفاةّأحدّأفرادّالعائلة

ةّالفالحّالذيّقالّلنخلتهّ وفيّالسياقّنفسهّمنّالتفاعلّالعاطفيّوماّيحيلّعليهّمنّرمزيات،ّتستحضرّقص 

ّقالّلهاّ،،ّفضحكتّمرةّأخرى"ماّعدشتّنخدمك"ّ:أضافو.ّ،ّفضحكت"ماّعدشتّنسقيك"ّ:مازحا ماّ:"ثم 

ّبكت"عدشتّنجيك ّ،ّعندها ّللصبر. ة ّالنخلةّمستعد  ّفإن  ّيعنيّهالكها،ّغيرّأن هاّّىعلّوبهذا ّبما فقدانّالماء،

ّصاحبها ّفراق ّعلى ّقادرة ّغير ّو. ّبهذا ّالشفوية ّالثقافة ّتحفل ّالكثيفةالجنس ّالد الالت ّذات ّالقصص ّ.من

هّإليهاّالعائالتّللجلوسّتحتّظاللّالنخيلّوّوتحتضنّعدي دّالواحاتّعادةّاستقبالّفصلّالربيع،ّحيثّتتوج 

ّالطبيعة ّبسحر ّالتمتع ّباال. ّمتزايد ّاهتمام ّاليوم ة ّوالترفيهيةّّةستفادوثم  ّالسياحية ّلألغراض ّالواحات من

ّّ.ّّواألنشطةّالثقافيةّالتيّتقعّفيّإطارهاّةوالثقافية،ّكماّتشهدّعلىّذلكّالمنتزهاتّالواحي ّ

 

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

ّالمهاراتّالمتعلقةّّيلتصقّالعنصرّبالنخلةّالتيّكثيراّماّيكونّحضورهاّشرطاّلممارسته، منّذلكّأن 

ّاستغاللها،ّكماّيقتضيّذلكّامتالكّبعضّاألدواتّالتقليديةّكالمنَجلّ بالعنايةّبالنخلةّمشروطةّبتوف رّواحةّيتم 

ّو ّاْلمحش ة"الذيّيستعملّلقصّالجريد "ّ ّبالمنجلّولكنها ّشبيهة ّوأوهيّأداة ّوّقلّ أصغرّمنه "ّالعتلة"انحناء

امة"و.ّمذب بةّاألطرافّتستعملّلجردّالنخلةّولفلقّخشبهاّوهيّقطعةّمنّالحديدّالمتين وهيّأداةّشبيهةّّ"الحج 

ّدونّ ّالذيّنّننسىّالجرّ أبالسكينّتستعملّلحلقّقلبّالنخلةّواستدرارّمشروبها ّالتيّتثبتّفيّقلبّالنخلة ة

ّّّ.ّوتستعملّالقواربّلنقلّالجريدّوغرزهّبالبحر.ّلجمعّماّينزلّمنهاّمنّمشروب"ّْعروسه"ىّيسمّ 

ّالتمر ّتوف ر ّفهيّرهينة ّالعاداتّالمطبخية، ّمثل ّبعضّالمظاهرّاألخرى، ا ّأم  فيّحينّتحتاجّبعضّ.

الطقوسّالمتصلةّبالنخلةّإلىّفضاءاتّخاصة،ّكالمزاراتّالمقدسةّالخاصةّباألولياءّأوّماّيعرفّبالزوايا،ّأوّ

ّبعضّاألغا ّممارسة ّفي ّيتجل ى ّالذي ّالنحو ّعلى ّمناسباتّخاصة ّضمن ّالطقوسّالمتصلةّاالندراج ّأو ني

ّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوهناّيصبحّالعنصرّشديدّاالرتباطّبعناصرّأخرىّفيّإطارّمنّالتكامل.ّبالنخلة
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 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

فهوّيت سمّباالنفتاحّوقابليتهّألنّيكونّإطارّّالّتوجدّممارساتّعرفيةّتمنعّالوصولّإلىّهذاّالعنصر،

ّبماّ ّفيّممارسته، ّالمشاركة ّو ّاالط العّعليه ّوالجماعاتّوالمجموعاتّاألخرىّالتيّتود  ّبينّحملته تفاعل

                                                                                                                                                     .المختلفةّوالمتباعدةيجعلهّأداةّتواصلّبينّالمناطقّالجغرافيةّوالمجموعاتّالبشريةّ

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

ّمشتركّفيّإطارّالمجموعاتّالمحلي ّ رّو.ّةّالمعنيةينتقلّالعنصرّمنّاآلباءّإلىّالبنينّكإرثّثقافي  الشب انّيطو 

مكتسبينّالمعرفةّبقيمهّالمتعد دةّّاعتماداّعلىّالتزامّبالنخلةّّلخاصّ االالماد يّواألطفالّصلتهمّبالتراثّالثقافيّ

ّ ّالذاكرةّتعليمي اّجيليّالشيوخّوالكهولّالذينّيوف رونّعبرّممارساتهمّإطارا ّفيّاستمرارّهذه ّناجعا مرجعي ا

ّ.الجماعي ة

ةّسلسلةّحديثةّبصددّا وتشملّالهياكلّالجديدةّالتيّباتتّّالنتشار،وبالتوازيّمعّالسلسلةّالتقليديةّللتناقل،ّثم 

وهيّتشملّهيئاتّرسمي ةّممث لةّللد ولةّمثلّ.ّتنخرطّأكثرّفأكثرّفيّتناقلّالعنصرّوتمريرهّفيّشت ىّتمظهراته

ةّوالجامعاتّوالمتاحفّاإلتنغرافيةّ ّ.ّواإليكولوجيةمراكزّالبحثّالمختص 

أطرّغيرّحكوميةّتعكسّالتزامّالمجتمعّالمدنيّمثلّالجمعياتّوالمنظماتّوالمهرجاناتّوورشاتّكماّتشملّ

ّّ.ّالتوعيةّوالتكوينّواإلنترنتّبوجهّعامّوشبكاتّالتواصلّاالجتماعيّبوجهّخاصّ 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر - 

غاباتّ)فال حوّالواحاتّبجهاتّقابسّوقبل يّوتوزرّوقفصةّوجزيرتيّجربةّوقرقنةّالذينّيستغل ونّمقاطعّّ-

ّنخيل غين( ّمتسو  ّأو ّمالكين ّبصفتهم ّسواء ّباستمرار ّفيها ّيعملون ّو هناكّتصنيفّلمختلفّالفئاتّالمهنيةّ.

لةّفيّالنخلة ّالمتدخ  ّالمالك: اس/ّصاحبّالواحة: ّالخم  ةّالنخيلّحتىّمرحلةّاإلنتاجّمقابلّالذيّيتعه دّبرعاي:

ّالخمس ّالقي ال/ ّفيّذلكّالحراسة: ّبما ّويتولىّقضاءّبعضّاألعمالّاألخرى، ّيوف رّالغبارّللواحة، :ّالقط اع/

اد/ّيساعدّالقطاعّويأخذّعنهّالعراجين:ّالرق اب/العاملّالذيّيتسل قّالنخلةّويقطعّالعراجين ّالمد  يسل مّبدورهّ:

ّالشماريخّوترصيفها:ّالبط اح/ّلّتمريرهالعرجونّمنّالرق ابّقب صةّلقص  ّ.يعملّفيّالبطحاءّالمخص 

ّأولئكّالذينّينتصبونّفيّاألسواقّاألسبوعية،ّوالشركاتّوالمجمعاتّالمهنيةّ ّتجارّالت مور،ّسيما ةّأيضا ثم 

ّبالتمورّمنّحيثّالخزنّوالحفظّوالتحويل ّ.ّالتيّتهتم 

ّمنتجاتها ّأو ّالنخلة ّبعضّأجزاء ّعلى ّيعتمدون ّالذين ّالحرفيين ّنجد ّكما ّمختلفّالجماعاتّ. ّ تضافّإليهم

ةّمنّالنساءّ والمجموعاتّالتيّدأبتّعلىّممارسةّبعضّالعاداتّوالطقوسّالمتصلةّبالنخلة،ّوبصفةّخاص 

نّتناقلها ّ.اللواتيّيمث لنّحماةّذاكرةّالنخلةّوالحارساتّاألميناتّالالئيّيؤم 

ّ

 مشاركون آخرون -

تنضافّإلىّالفئاتّالمشارّإليهاّشرائحّمهنيةّواجتماعيةّأخرىّتظهرّفيّمناسباتّاجتماعيةّودينيةّأوّ

ّثمارّالنخلةّمثلّاألطفالّوالنساءّّالذينّيتكث فّحضورهمّفيّالواحاتّإثناءّموسمّجنيّ مراحلّمعي نةّمنّنمو 

ّالصّ  ّشراب ّبائعي ّعلى ّعالوة ّالالقمي"ابة، ّوأخشابهّوالعا" ّالنخيل ّجريد ّعلى ّالمعتمدين ّالبحر ّفي ملين

ّ.وأصحابّالمنتزهاتّالمنتصبةّفيّالواحات

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 ّ.جمعيةّصيانةّالمدينةّوالواحةّبقابسّ-

ّ.جمعيةّحمايةّواحةّشننيّبقابسّ-

ّ.جمعيةّصيانةّمدينةّتوزرّ-
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ّ.وسيقىالمّجمعيةّالكنديّللموسيقىّوّللبحثّفيّ-

ّ.ةجمعيةّصيانةّقابسّالمدينّ-

ّ."علىّخاطركّياّقابس"جمعيةّّ-

ّ.المناطقّالرطبةّبالجنوبّالتونسيّجمعيةّالمحافظةّعلىّ-

ّ.لوانّواحي ةأشكالّوأجمعيةّّ-

ّ.يةّالصحراويةجمعيةّمهرجانّاأللعابّالشعبّ-

ّ.بدوزّ"نخلة"جمعيةّّ-

ّّ.يالمنتصبةّفيّالواحاتّوالمنظمةّلعملياتّالرّ ّاتالجمعيّكلّ وّجمعيةّصيانةّقبليّالقديمةّ-

ّ.المتحفّاألثريّوالتقليديّسيديّبنّعيسىّبمدينةّتوزرّ-

ّ.Eden palm Tozeurمتحفّجن ةّعدنّبتوزرّّ-

فّالمستديمّبواحةّرأسّالعينّبنفطةّ- ّ.جمعيةّالتصر 

ّ.جمعي ةّالنخيلّللتراثّالقرقنيّ-

ّ.قرقنةّ-وإقامةّللتكوينّوالملتقياتّبتونسمتحفّّ-

ّ.ةّصيانةّالمدينةّبقفصةعي ّجمّ-

ّ.جمعيةّصيانةّالمدينةّبجربةّ-

 

 هيئات رسميّة -

وزارةّالدفاعّ،ّياحةوزارةّالسّ ،ّوزارةّالشؤونّالثقافية،ّوزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلمي،ّوزارةّالفالحةّ-

ّ.(ديوانّتنميةّرجيمّمعتوق)الوطنيّ

ّّّ.صفاقسواليةّّوّمدنينواليةّّوّتوزرواليةّوّّقبل يواليةّّوّقابسّواليةّ-

ّ.جربةّحومةّالسوقبلدي ةّّوّقرقنةبلدي ةّّوّواحاتّقابسّاتبلدي ّّ-

ّ.صفاقسّقابسّومدنينّوّقبليّوّةّللتنميةّالفالحيةّبتوزرّواتّالجهوي ّـالمندوبي ّّ-

ّ.صفاقسّقابسّومدنينّوّاتّالجهوي ةّللشؤونّالثقافيةّبتوزرّوقبليّوـالمندوبي ّّ-

ّ.معهدّالمناطقّالقاحلةّبمدنينّ-

ّ.معهدّالبحوثّالزراعيةّ-

ّ.دورّالثقافةّوالشبابّ-

ّ.قبلي/ّالمركزّالفن يّللت مورّ-

ّ.ةّبدقاشّمنّواليةّتوزرالمركزّالجهويّللبحوثّفيّالفالحةّالواحي ّّ-

ّ.ديوانّتنميةّرجيمّمعتوقّ-

ّ.ةناعاتّالتقليدي ّيوانّالوطنيّللصّ الدّ ّ-

ّ.والحرفمعاهدّالفنونّّ-

ّ.كلي ةّاآلدابّوالعلومّاإلنساني ةّبصفاقسّ-

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

ːّيعانيّالعنصرّمنّعديدّالتهديداتّوالعراقيل

يمثلّمشكالّعزوفّعددّكبيرّمنّالشبابّعنّالعملّالفالحيّوّّإهمالّالفالحينّلمستغالتهمّأوّلمقاطعهمّ-

 ّّ.استمراريةّالعنصرأساسياّيهددّ

 .ةّبسببّاإلرثتّالملكي ّتشت ّّ-

 .خلةاألمراضّالتيّتصيبّالن ّّ-

 .ّتّداخلّالواحةضعفّاإلمكانياتّالمادي ةّللعديدّمنّأصحابّالمستغال ّّ-

 ....(ناعة،ّمياهّالشربالصّ )المنافسةّعلىّالمواردّالمائيةّمنّطرفّقطاعاتّأخرىّ تطورّ-

ّ .للواحاتةّمنافسةّالمناطقّالسياحي ّّ-
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ويتمث لّفيّالزحفّالتدريجيّللبناءّعلىّمستوىّخطوطّالتالقيّبينّ ːمشكلّالزحفّالعمرانيّداخلّالواحاتّ-

 .ّالنسيجّالعمرانيّوالواحة

-ّّ ّفيّزراعةّما ّالمعارفّوالمهاراتّالتقليدية ّالتخل يّعن ّإلى ّإغراءاتّتدفع ّمن ّالتقنياتّالحديثة تمارسه

 ّ.النخيل

أحفادهم،ّّتمريرّالعنصرّإلىّالناشئةّبفعلّعزوفّالكثيرّعنّنقلّهذاّالموروثّإلىّأبنائهمّوتقط عّسلسلةّّ-

ّالجهاتعدمّمعّ نّهذهّالوظيفةّعلىّالوجهّاألكملّفيّكل  ّ.وجودّبدائلّكافيةّوناجعةّتؤم 

هةّللنخلةّجربةواستثناءّبعضّالجهات،ّعلىّغرارّجزيرتيّقرقنةّّّ- ّ.منّاالجراءاتّواالمتيازاتّالموج 

 

  ونـّصـلاـتّثمين وإجراءات ج البرام -5

ّالتراثّ ّالستدامة ّشرطا ّاستمرارها ّيعد  ّإذ ّذاتها، الّينفصلّصونّالعنصرّعنّصونّالنخلةّفيّحد 

ّيعانيّمنهاّنذكرمنّالتدخالتّالمنجزةّّبهدفّتثمينّالعنصرّوالحدّمنّالمشاكلّالتيّ .الالماد يّالمت صلّبها

ːّماّيلي

خّفي0443ّّلسنة78ّّصدورّالقانونّعددّّ- معاقبةّشجارّالنخيلّوأديسمبرّوّالمتعلقّبالمحافظةّعلى0ّّالمؤر 

ّ.وّبتحويرّموروثهاّالجينيّأوّغيرهأوّبالبترّأبهاّسواءّبالقلعّّكلّمنّيضرّ 

هكّأيّماّيمثل0040ّّواحةّعلىّمساحة07ّّلهاّفيّوتدخّ ّبعثّدائرةّجهويةّللوكالةّالعقاريةّالفالحيةّبقابسّ-

 .منّالمساحةّالجمليةّللواحات00ّ%ّّ

تهّفيّبعث0434ّّلسنة000ّّإحداثّديوانّتنميةّرجيمّمعتوقّبموجبّقانونّعددّّ- 0004ّوالذيّتتمث لّمهم 

عّفيّشكلّمقاسمّفالحي ةّبح 0,0ّسابّهكتارّمنّالواحاتّفيّأراضّقاحلةّمعّمرافقّسكنيةّواجتماعيةّتوز 

ّأهدافهّتخفيفّالضغطّعلىّالواحاتّالقديمةّبجهتيّقبل يّوتوزرّوزيادةّاإلنتاجّ.ّهكتارّللمقسمّالواحد ومنّأهم 

 .مالالفالحيّمنّالتمور،ّفضالّعنّإنشاءّحزامّأخضرّلمقاومةّزحفّالرّ 

ّ ّبين ّتجريبية ّبمرحلة ّبدأت ّأساسية ّمراحل ّثالث ّعلى ّالمشروع ّأنجز ّتهيئة0437ّّ-0430وقد ّخاللها تم 

ةّمكنتّمنّإحداثّمساحةّواحي 0440ّّ-0444هكتارّمنّواحاتّالنخيل،ّتلتهاّمرحلةّثانيةّبين044ّّوغراسةّ

ّتوزيعهاّعلىّعددّمنّالعائالتّبمعد ل0000ّّفيّحدودّ منّصنف084ّّنخلةّمنها004ّّ)هكتار0.0ّّهكتارّتم 
ةّبينّ.ّمعّمسكنّاجتماعي(ّقلةالدّ  ،ّفقدّأمكنّإحداثّ(0400-0440أماّخاللّالمرحلةّالثالثةّواألخيرةّالممتد 

ّ.ّمسكنا080ّمقسما،ّوبناءّقريتينّمتكاملتينّتضمان040ّّهكتارّمنّواحاتّالنخيل،ّأيّفيّحدود0443ّّ

ّّّ. )كه0800ّواحةّعلىّمساحة00ّّ(قيةّالواحاتّمواصلةّتدخلّالوكالةّّالعقاريةّالفالحيةّّببّ-

  .الفّدينار084ّهكّبقيمة044ّّةّعلىّمساحةّواحاتّوذرفّوّالمطوي ّبعثّمشروعّاستصالحّّ-

منّطرفّّالمندوبيةّالجهويةّللتنمية0440ّّنجازهّسنةّإةّوّإعدادّبرنامجّتنشيطّللعملّالفالحيّبواحةّالحامّ ّ-

ّبقابس ّّالفالحية 34ّّعلىّمساحة ّاألرضّوقلع ّتسوية ّخالله ّوتم  ّاإلنتاج0444ّّهكتار ّوعديمة ّمسن ة نخلة

 .ّّّأصلّنخيلّذاتّمردودي ةّاقتصاديةّمنّنوعّالكنتة0044ّوغراسةّ

ّالفالحيةّ- ّللتنمية ّالجهوية ّالمندوبية ّمع ّبالتعاون ّللغالل ّالمشترك ّالمهني ّالمجمع ّوالمجلسّّتبن ي بقابس

هكتار004ّّحيثّتسن ىّتنظيفّّ،0440ّ-0448الواحاتّبينّسنتيّّاستصالحسّمشروعّابالجهويّلواليةّقـ

نخلةّذات8444ّّةّوكذلكّغراسةّةّوقابسّوالحامّ نخلةّمسن ةّوعديمةّاإلنتاجّبواحاتّالمطوي 04.444ّّوقلعّ

 ّ.ةّاقتصاديةمردودي ّ

 .ومهرجانّالتمورّبقبليربعثّعديدّالمهرجاناتّالتيّتعنىّبثقافةّالنخلة،ّمثلّمهرجانّالواحاتّبتوزّ-

 .ةةّحولّالنخلةّفيّإطارّالجامعاتّالمعاهدّوالمراكزّالمختصةّبالبحوثّالزراعي ّتكثيفّالبحوثّالعلمي ّّ-

فيّإطارّدراساتّّإنجازّعدةّدراساتّميدانيةّحولّالمعارفّوالممارساتّالتقليديةّالمرتبطةّبالنخلة،ّسيماّ-

 .الماجستيرّوالدكتوراهّفيّاختصاصّعلومّالتراث

 .تحويلّبعضّالواحاتّإلىّفضاءاتّثقافيةّفيّإطارّمشاريعّنموذجيةّللتعريفّبثقافةّالنخيلّبالبالدّالتونسيةّ-

عّالجينيّلنخلةّالتمرّبجزرّقرقنةّمنّّ- ضمنّبرنامج0440ّّسبتمبر40ّّأوتّإلى04ّّتشخيصّتشاركيّللتنو 

 .لةّالتمرّبالمغاربنخ

ّ.جزرّقرقنةّضمنّمحاورّالبحوثّالتيّأنجزهاّمركزّسرسيناّللبحوثّفيّالجزرّالمتوسطي ةبدماجّالنخلةّإّ-
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 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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                          االستخدامات الحرفيّة للنخلة :11صورة                 كمحامل للرسوم الفنيّة   النخيل استعمال :9صورة  

ّ

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البياناتّ-7

ةّ ّالماد  ّجامعة ّنفسها ّهي ّالجماعاتّوالمجموعاتّالمحلي ة ّكانتّفيها ّتشاركي ة ّمقاربة ّالجرد اعتمد

ّّومصدراّلها، ّمنّالبياناتّالتيّاعتمدتّفيّمجملهاّعلىّعددّمنّكبارّالسن  وهوّماّسمحّبالحصولّعلىّجم 

ّ منّحملةّذاكرةّالعنصرّفيّمختلفّتمظهراتهّوأبعاده،ّفضالّعنّممث لينّلجيلّالشبابّالذينّلهمّتمث لّخاص 

ّللعنصر ّالمدني. ّالمجتمع ّونشطاء ّالجمعيات ّمن ّثل ة ّعلى ّاالعتماد ّكان ّكما ّأهم ّّوتحد د. ّالتالية القائمة

ّاالستنادّإليها ّ :الشخوصّالمرجعيةّالتيّتم 

ّ.رئيسّجمعيةّصيانةّالمدينةّوّالواحةّبقابس:ّّمحمدّعبدّالرحيمّ-

ّ.رئيسّجمعيةّالكنديّللموسيقىّوّالبحثّفيّالموسيقى:ّّعلىّشمسّالدينّ-

ّ.رئيسّجمعيةّصيانةّمدينةّقابس:ّمحمدّالبدريّ-

ّ".علىّخاطركّياّقابس"ثالّعنّجمعيةّمم:ّعبدّالمجيدّمحمدّ-

ّ.رئيسّجمعيةّالمحافظةّعلىّالمناطقّالرطبةّبالجنوبّالتونسي:ّصالحّالدينّبالصادقّ-

ّ.ةرئيسّجمعيةّأشكالّوألوانّواحي ّ:ّالمبروكّجابريّ-

 .ةبالمطوي ّ"ّنخوة"رئيسةّجمعيةّ:ّنزيهةّالدريديّ-

ّ.43080000ةّالصحراوية،ّمؤسسّمهرجانّاأللعابّالشعبيّ:السيدّالهاديّفريجةّ-

ّّ.بدوزّ"نخلة"رئيسّجمعيةّّ:السيدّأحمدّعبدّالدايمّ-

ّ                                    ّ.47730048رئيسّجمعيةّصيانةّقبليّالقديمة،ّّ:السيدّماهرّالصغيرونّ-

ّ.شارعّمحمدّعلى0ّمديرةّدارّالشبابّالمتنقلةّ:ّهدىّالتواتيّ-

ّ.أستاذّلغةّعربيةّوكاتبّروائيّوقصاصّ:سفيانّبنّعونّ-

سنة،ّرضاّبنّعمرّبن70ّّسنة،ّمبروكّبنّمحمدّكادي00ّّالصادقّبنّعليّالحاجيّ:ّفال حونّمنّقابسّ-

سنة،00ّّسنة،ّفتحيّّاسماعيل04ّّسنة،ّسميرّقايد84ّّسنة،ّمكرمّسعيد00ّّسنة،ّياسينّالتركي00ّّمفتاحّ

ّ.نةس00ّة،ّنزيهةّالدريديّنس30ّعلىّالقماطيّ

،ّصاحبّضيعةّشنشاني00030730ّالهاتفّ،0400ّـّمحمدّالهاديّبنّعليّبنّالهاديّشريقيّمولودّسنةّ

ّ.ّبدشرةّمحاربّبحامةّالجريدّتوزر
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ّ.47/40/0430تاريخّالوالدةّّ،ـّناجيّالحماديّيعملّقط اعّبالواحة

ّمن ّجد ّأبّعن ّورثها ّالتقليدي ة ّالصناعات ّفي ّعيشّحرفي ّبن اق ّالرز  ّعبد ّالسيد ّـ ّفي0304ّذ ّشارك ،

ّذلك ّفي ّمشاركة ّشهائد ّوله ّوالمغرب ّبالجزائر ّّ،معارض ّالوالدة 04ّّتاريخ الهاتفّّ،0400أفريل

00870080.ّ

ّ.ّـّالسيدّعمارّالشكبانيّشهرّعمّابراهيمّمتفق دّتعليمّمتقاعدّوالمشرفّعلىّمتحفّجن ةّعدن

ّ.04003740الهاتفّّ،ـّاآلنسةّصفاءّحمادة،ّدليلّسياحي

ّ.00080070الهاتفّّ،ـّالسيدّيوسفّلمصي ةّعضوّبجمعي ةّصيانةّمدينةّتوزر

ّ.47440438الهاتفّّ،ـّالسيدةّسعادّخشيمّمحافظةّالمتحفّاألثريّوالتقليديّسيديّعيسى

ّ.07030703ّالهاتفّّ،00/04/0400تقاعدّتاريخّالوالدةّميلودّبوليفةّفال حّمّـّالسيد

الهاتفّّ،00/40/0404تاريخّالوالدةّّ،ندسّفالحيّمتقاعدّومعتمدّسابقاهـّالسي دّمحمدّرمضانّبي وض،ّم

43004800ّ.ّ

ّ.47300484الهاتفّّ،ـّالسي دّالمندوبّالجهويّللتنميةّالفالحي ةّبتوزر

فّالمستديمّبواحةّرأسّالعينّ ـّالسي دّحافظّجرودّرئيسّخلي ةّاإلرشادّالفالحيّبنفطةّورئيسّجمعي ةّالتصر 

ّ.04300807ّ/40000040ّالهاتفّّ،بنفطة

ّمهرجانّالشعرّ ّبلجنة ّوالتنميةّوعضو ّوالثقافة ّالتواصلّللرياضة ّجمعي ة ّلطفيّزكريّكاتبّعام ّالسي د ـ

ّ.47004400ّّالهاتفّّ،40/47/0400الدولي،ّتاريخّالوالدةّ

ّالتقليدي ة ّالصناعات ّفي ّحرفي ّالصد يق اق ّالرز  ّعبد ّالسي د ّّ،ـ ّالوالدة 00/40ّتاريخ الهاتفّّ،0400/

00407700.ّ

ّ الهاتفّّ،شاكرّيردولة،ّمؤس سّمركزّالتمورّوناشطّبالمجتمعّالمدنيّويحملّمعارفّحولّالنخلةالسي دّـ

08004807.ّ

ّ-ـّالسي دّعبدّالحميدّالفهريّأستاذّتعليمّعالّومؤس سّمركزّسرسيناّللبحوثّفيّالجزرّالمتوسطي ةّصفاقس

ّ.قرقنة

ّ.مزرايةّجربة/ّجمعيةّدارّالجماعة/ّالسبدّتوفيقّدالي-

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Baroin (C.- Prêt), « Le palmier de Borkou, végétal social total », Journal des 

Africanistes, LXIII (I), pp. 5-20, 1993. 

- Battesti (V.), « Les oasis du Jérid, des ressources réelles et idéelles », in 

Picouët M, Sghaier M, Genin D. Abaab A, Guillaume H, 2004. 

- Battesti, (V.), Les oasis du Jérid : des révolutions permanentes ?, Cirad- Sar 

Gridao, Montpellier, 1997. 

- Battesti (V.), « Les sens des lieux, Espaces et pratiques dans les palmeraies du 

Jérid (Sud-ouest tunisien) », JATBA, revue d’ethnobiologie, XLI, n°19- 44, 

1999. 

- Bechraoui (A.),  La vie rurale dans Les oasis de Gabès (Tunisie), Publication 

de la Faculté des Lettres de Tunis, 1980. 

- Ben Mahmoud (J.), « Zonage des oasis du Jérid », Séminaire: Agriculture 

oasienne, 1-2-3 février 1994, Degache- Tunisie, 1994. 

- Ben Saad (A.), « La déprise Agricole dans les oasis et ses effets sur la 

durabilité de l'écosystème oasiens. cas de l'oasis du Grand- Gabès », Revue des 

Régions Arides, actes du séminaire d'aridoculture, Institut des Régions Arides, 

Djerba 22-25-11-2004. 
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- Conforti, Les systèmes de production oasiens: Le Cas des oasis du Jérid, 

édition de l'Agronomie des oasis, 2004.  

- Ferry (M.) et Bedrani (S.), Analyse de données agro- économiques des oasis 

de différents pays africains, éditions : agroéconomie des oasis, station de 

recherche sur le palmier et les systèmes de production en zone aride, El Elche, 

Espagne 2004. 

- Kassah (A.), Le Marzougui, le touriste et la degla, Peuples Méditerranéens, 

Monde arabe, Le retour du local, (72-73), 1995. 

- Kassah (A.), « Tozeur et son oasis : problèmes d’aménagement d’une ville 

oasienne », Les cahiers d’Urbama, n°8, 1993. 

- Kilani (M.), La construction de la mémoire, Le lignage et la sainteté dans 

l’oasis d’El ksar. Genève, Ed. Labor et Fides, coll. Religions en perspective, 

1992. 

- Louis (A.), « Aux Nefzaoua le palmier et les hommes de semi-nomadisme à la 

sédentarisation », IBLA, Tunis 1968. 

- Mamou (A.), « Développement des zones sahariennes en Tunisie et son 

incidence sur les ressources en eau », Les oasis au Maghreb, mise en valeur et 

développement. Actes du séminaire Gabès, 4-5-6 novembre 1994, Cahiers du 

Cérès, Tunis, vol 12,  1995. 

- Marouf (N.), Lecture de l’espace oasien, Sindbad, collection Hommes et 

sociétés, Paris 1980 

- Munier (P.), Le palmier-dattier, Maisonneuve et Larose, Techniques agricoles 

et Productions tropicales, n° XXIV, Paris, 1973. 

- Pline, Histoire naturelle ; Texte, traduit et commenté par Jehan Desanges, Les 

belles lettres, Paris, 1980.  

- Rétaillé (D.), Les oasis dans une géographie méridienne Sahara-Sahel, 

Cahiers géographiques de Rouen, 1986. 

- Rhouma (A.), Le palmier dattier en Tunisie, Le patrimoine génétique. Tunis, 

Arabesques, Inra Tunisie, Gridao France, Pnud/ FAO, vol1, 1994. 

- Richter (M.), « Les oasis du Maghreb : typologie et problèmes agro- 

écologiques », Les oasis au Maghreb. Mise en valeur et développement, actes 

du séminaire, Gabès, 4, 5 et 6 novembre 1994, Tunis, Cahiers du Cérès, vol12, 

1995. 

- Romdhane (A.), « Système de Production et Contraintes de développement 

dans les Oasis Littorales. Cas des oasis du gouvernorat de Gabès » Revue des 

Régions Arides, actes du séminaire d'aridoculture, Institut des Régions Arides, 

Djerba 22-25 novembre2004, 2004.ّّّّ                                                                  

- Toutain (G.), L'agriculture paysanne oasienne et le marché mondial, 

Publication du groupe de recherche et d'information pour le développement de 

l'agriculture d'oasis agroéconomie des oasis, vol 11, 2004.  

ّ.0474ّبيروت،ّالحياة،ّمكتبةّدارّ،األرض صورة(ّ:ّالقاسمّأبو)ّحوقلّابنّ-

ّ.0433،ّتونس04ّ،ّعددّمجلة افريقية،ّ"عمرانّقابسّالقديمةّوعمارتهاّالتقليدية(:"الناصر)البقلوطيّّ-

ّ .0430ّ،تونسّ-ليبيا،ّالدارّالعربي ةّللكتاب،ّرحلة التجاني (:محمدّبنّأحمد)التجانيّّ-
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،ّمنشوراتّكليةّاآلدابّبمنوبة،ّواحات الجريد، دراسة في الجغرافية الزراعية (:عبدّالفتاح)القاصحّّ-

0440.ّ

مكتبةّرجالها،  -تاريخها  -سكانها  -مدينتها  -خليجها  -قابس جنة الدنيا غابتها (:ّمحمد)المرزوقيّّ-

ّ.0400ّ،مصرّ،الخانجي

-ّّ ّ"عيدّهللا)بنّسعد ّللنخلةّومشتق اتها(: ّاالستعماالتّالنفعي ة ّأنموذجا: ّ"قرقنة ّ،قرقنة تاريخ ومجتمع،

ّ.0440ّ،سلسلةّضفافّالمتوس ط،ّصفاقس

،ّعلوم وتراث: تطّور التراث الجزيري لألنشطة النفعيّة ضمن ثنائيّة النخلة والحلفاء(:ّفتحي)جابرّّ-

ّ.0400نورّللنشر،ّ

 .0444ر،ّش،ّتقديمّالطيبّصالح،ّدارّالجنوبّللنالدقلة في عراجينها(:ّالبشيرّ)خريفّّ-

ّ.0404،ّالبحرين،4ّ،ّعددّمجلة الثقافة الشعبية،ّ"النخلةّفيّالجنوبّالتونسي(:ّ"محيّالدين)خريفّّ-

ّ.0444ّ،،ّمطبعةّبابيريس،ّدارّشعبانّالفهري،ّتونسنوافذ على تاريخ نفزاوة(:ّمحمد)ضيفّهللاّّ-

ّ.0440ّ،،ّدارّصامدّللنشرّوالتوزيع،ّصفاقسّأبناء الظالل(:ّحمودة)مالكّّ-

 

 الّسمعيّة البصريّة

- L'oasis de Chenini (Gabès): Un patrimoine naturel mondial en péril/ https: 

//www.youtube.com/watch?v=-_ZOgI9rRT0 

- La campagne de rajeunir les palmiers dattiers à l'oasis de Gabes/ https: 

//www.youtube.com/watch?v=-App3cZ9sHE 

- Tozeur fertilisation palmier dattier.mov /https: //www.youtube.com/watch? 

v=fqDL3poCxeU 

-Tozeur jeune qui grimpe sur un palmier dattier.mov/ https: //www.youtube.com/ 

watch? v=EpwyEtEx8hw 

- Artisanat du bois de palmier à Nefta (Tunisie)/ https: //www.youtube.com/ 

watch?v=dfKSMkrgb10 

- Les palmiers à Djerba/ https://www.youtube.com/watch?v=yjynDAaeQf4 

-Comment extraire le jus de palmier "LèGmi"/ https: //www.youtube.com/watch? 

v=5bKc8cwQT7w ّّ  

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

ّالشعبي ّ ّالمعاصرةّيحتويّمتحفّالعاداتّوالتقاليد ّللواحاتّفيّالفترة ّبقابسّعلىّبعضّالصور ة

وبعضّأدواتّالعملّالفالحيّودناناتّحفظّالتمر،ّبينماّيؤمّمتحفّالصحراءّبدوزّبينّمعروضاتهّنوالّ

ّ ّمثل ّالتمر ّلخزن ّالمستعملة ّوبعضّاألدوات ّالنخيل ّخشب ّمن ّالبطانة"عمودي ا ّجلدّ" ّمن ّوعاء وهي

ّ                        ."المحش ة"مرّمثلّالماعز،ّولتلقيحّالنخلةّوجنيّالت

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 ّتاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

ّ.بواحتيّقابسّوشنني0407ّجويلية7ّّو0ّيامّّأّ-

ّ.وذرفوبواحتىّالمطوية0407ّّّوتأ03ّو07ّّأي امّ-

ّ.ّبواحةّقبلي0407ّسبتمبر3ّّو7ّو0ّو0ّو0ّامّأي ّّ-

ّّّ(.دقاشّنفطةّوّةّوالحامّ ّتوزرّو)بواليةّتوزر0407ّّنوفمبر84ّّو04ّو03ّو07ّامّأي ّّ-

ّالمناطقّ- ّالميدانيّ:بقي ة ّتسن ىّإنجازّالقسم ّمنّالرّ ّفقد ّّبعّاألخيرعلىّفتراتّمتقط عة ،0407ّمنّسنة

ّ.اعتماداّعلىّأفرادّوجماعاتّمنّالمجتمعّالمحل ي

https://www.youtube.com/watch?v=-_ZOgI9rRT0
https://www.youtube.com/watch?v=-_ZOgI9rRT0
https://www.youtube.com/watch?v=-App3cZ9sHE
https://www.youtube.com/watch?v=-App3cZ9sHE
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 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

ّ.رئيسّجمعيةّصيانةّالمدينةّوّالواحةّبقابسّ،محمدّعبدّالرحيمّ-

ّ.رئيسّجمعيةّالكنديّللموسيقىّوّالبحثّفيّالموسيقى،ّعلىّشمسّالدينّ-

ّ.ملحقّبالبحوث،ّمحمدّالجزيراويّ-

  .محافظّمستشارّالتراث،ّرياضّبالزاويةّ-

ّ.محافظّتراث،ّمبروكةّالطبالّ-

ّ.ملحقّبالبحوث،ّفريدّخشارمّ-

ّ.محافظّتراث،ّعمادّبنّصالحّ-

ّ.ةّبمدنينرئيسّجمعيةّالرابطةّالقلمي ّ/ّباحثّفيّالتراث،ّالهاشميّالحسينّ-

ّ.محافظّتراث،ّمحمدّالمقد ميّ-

ّ.جمعيةّالكنديّللموسيقىّبقابسّ-

ّّ.جمعيةّصيانةّمدينةّتوزرّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.مزرايةّجربة/ّجمعيةّدارّالجماعةّ-

 

 إدخال بيانات الجرد تاريخ -

ّّ.0407ديسمبر00ّّ

ّ

 طاقةّرر البمحـ -

ّ.أستاذّمحاضر/ّأستاذّبحوث/ّعمادّصولةّ-

ّ.ملحقّبالبحوث/ّفريدّخشارمّ-

 ّ.ملحقّبالبحوث/ّإسمهانّبنّبركةّ-

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.محافظّمستشار/ّرياضّبالزاويةّ-

 

 


