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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 400/6 بطاقة جرد عنصر رقم

 

 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

 .والممارسات والتقاليد والمهارات المعارف: اللوز شجرة -

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

 .اللوزة/ وزالزل   -

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

 انتشرت غراسة شجرة اللوز بالمجال المتوسطي

إال  أن ها تترك ز  وفي عدد من جهات البالد التونسية،

جغرافيا أكثر بمدينة صفاقس، لتوف ر البيئة الطبيعية 

والظرفية التاريخية واالقتصادية، التي  المالئمة لغراستها

ر أنواعها وتمث ل جنان غابة  .أد ت لتزايد عددها وتطو 

المجال الذي خص ص لغراسة اللوز منذ القرن  صفاقس،

الثامن عشر وتزايدت هذه الغراسة في القرن الذي يليه 

وتصد رت بذلك المرتبة " البورة"وتوس عت لتشمل مجال 

تمتد غراسة اللوز اليوم على و. الثانية بعد الفستق

مساحات شاسعة وتثبت المؤشرات اإلحصائية أن  

صفاقس تحتل قائمة المدن التونسية المنتجة لثمار اللوز 

ا سمح بظهور جملة من المعارف والمهارات والعادات المتعل قة بشجرة اللوز توارثتها األجيال  مم 

 .ارساتوتواصلت إلى اليوم متجل ية من خالل جملة من المم

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

يتمظهر العنصر في عدد من سجالت التراث الثقافي غير المادي وينتمي إلى مجال الثقافة الغذائية 

التقليدية والممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت والمعارف والممارسات المت صلة بالطبيعة 

 .والكون

 

 وصف العنصر -2

 التّفصيليّ  الوصف -

 :تاريخية شجرة اللوز بغابة صفاقس -

لم يرد ذكر لشجرة اللوز في أوصاف الرحالة والجغرافيين العرب لمدينة صفاقس وغابتها أو في 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           

 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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في القرن العاشر ميالدي الذي قال في وصفه لمدينة " ابن حوقل"معرض حديثهم عنها، باستثناء إشارة 

وتتوالى من بعده األوصاف في الفترة الوسيطة ". ا مجلوبة من قابسقليلة الكروم وفاكهته"صفاقس بأن ها 

 .من تاريخ المدينة التي ترك ز على أهمية شجرة الزيتون دون أدنى ذكر لشجرة اللوز

ل من ذكر هذه الشجرة في القرن الثامن عشر وأشار إلى اقترانها بالجنان وهو يعتبر " مقديش"وكان  أو 

بذكره أن صفاقس بها جن ات تشتمل على أنواع عديدة من األشجار ومن  بذلك أحسن من وصف بساتينها

 . بينها اللوز بجميع أنواعه

الذي " بيليسيي"ومع التقد م في الزمن توالى ذكر شجرة اللوز لدى عدد من الرحالة األوربيين ومن أبرزهم 

كما ". انتشارا بجنان صفاقسيمث ل الزيتون واللوز أكثر األشجار المثمرة "تحد ث عن جنان صفاقس بقوله 

وتواصل ذكرها لدى . إلى شجرة اللوز في معرض حديثه عن مدينة صفاقس 0881سنة " ديفاري"أشار 

في منتصف القرن العشرين الذي تحد ث " ديبوا"عدد من هؤالء الرحالة في القرن التاسع عشر وآخرهم 

ل القول في أساليب العناية التقليدية بفالحة  عن أهمية انتشار شجرة اللوز بالمجال الفالحي بصفاقس وفص 

ر غراسة األشجار المثمرة ومن بينها أشجار اللوز" البورة"و" الجنان"  .التي أد ت بدورها إلى تطو 

ها االستقرار السياسي وتجم ع األموال من  ولقد أد ى توف ر ظروف مساعدة شهدتها مدينة صفاقس أهم 

للبيع من طرف البايات بأثمان محدودة إلى تزايد عدد الجنان  "السياليين"التجارة وعرض أراضي 

ر أنواعها في القرن الثامن عشر والنصف األول  وبلوغها اآلالف وانتشار غراسة أشجار اللوز بها وتطو 

 . من القرن الذي يليه

ال كبيرا منذ آخر القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين بفضل  وشهدت غراسة اللوز تحو 

ل مسار النشاط االقتصادي من عمل تجاري صرف إلى فالحة وتجارة متآزرة كما . التقدم الديمغرافي وتحو 

كان لبداية استقرار سكن بعض من أهالي المدينة باألبراج في هذه الفترة واهتمام المعمرين بغراسة شجار 

را كبيرا على تزايد غراسة أشجار اللوز اللوز خاصة مع التشجيعات التي قد متها اإلدارة االستعمارية تأثي

بالمجال الفالحي الضحوي بمدينة صفاقس وخاصة في البساتين المحاذية لمنطقة الجنان التي تسم ى محل يا 

ومنذ منتصف القرن العشرين تعايش قطاع تقليدي يعتمد على األساليب المتوارثة في الغراسة ". البورة"

، وقطاع عصري يرك ز على أه ة للبيع في األسواق الداخلية والري  مي ة مردودية شجرة اللوز المعد 

 .وللتصدير باعتماد تقنيات حديثة

 :األساليب التقليدية للعناية بشجرة اللوز -

تمث ل شجرة اللوز مثاال متمي زا لخصوصية العالقة بين اإلنسان وبيئته، فقد اقترنت هذه الشجرة 

في اآلن نفسه بما هو رمزي يكشف عن هوية الجماعات  بثقافة تستند إلى ما هو ملموس وات صلت

تجاور أشجار  .والمجموعات التي توارثت نسيج من المعارف والمهارات في كيفية العناية بشجرة اللوز

، ولذلك تعتمد غالبا كحدود فاصلة (الطابية)اللوز أشجار التين وتحاذي الحواجز الترابية المحيطة بالجنان

صوصية موقع أشجار اللوز من الجنان أساسا بمدى تالئمها مع خصوصيات المناخ وقد ارتبطت خ. بينها

لها للرياح ومدى احتياجها للشمس  .من حيث تحم 

قبل الشروع في عملي ة غرس أشجار اللوز يعتني الفال ح بتهيئة األرض على مدى سنة تقريبا تتمث ل في 

تداولة شك لت رصيدا من المعارف الفالحي ة ، وهي أعمال م"الخرطان"و" الميالي"و" الكابور"إنجاز 

كما تصفها الوثائق األرشيفية والدائم لألرض " عادة أهل صفاقس"ويكون العمل المنتظم على .  األساسية

" حفر"ومع موعد نزول أولى أمطار الخريف يتم  تهيئة  .شرط لنمو  منتظم وإلثمار جي د" خدمة األرض"

يعتني الفالح بقيس األرض وإحداث سطور متتالية ومتوازية، وتسم ى هذه  بدء الغراسة وقبل للغراسة،

تين  اعتماد حبل حلفاءوذلك ب" تسطير"العملية  . والحبل في المتعارف المحل ي ست ة أمتارعلى طوله مر 

صم ومتباعدة عن بعضها بعض غالبا بحوالي  01صم وعرضها 01ويشرع في حفر مكان النقر عمقها 

اوت بحسب مدى اتساع قطعة األرض، ويضمن هذا التباعد تأمين الهواء والغذاء لشجيرات م، وقد تتف 01

ى بكل حفرة ثالث حب ات من اللوز الحلو والمر لضمان نمو إحداها على األقل  وابتعاد  .اللوز الحقا تور 

ير يتم إعادة تطمر بعدها بالتراب وبعد ثالث أشهر إذا لم يظهر غصي ن صغ. الديدان عنها لمرارة مذاقها

ع األشجار وطوال فترة نموها وعلى مدار السنة تحضى . الغراسة في نفس المكان حفاظا على نظام توز 

ضمن منظومة شجرة اللوز بالعناية عبر تنظيفها وإزالة األجزاء التي جف ت منها، وغالبا ما يتم سقايتها 
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 .كة من الجداول التي تيس ر مسارهاالتي تعتمد مبدأ تساوي توزيع مياه األمطار عبر شب" الحمامل"

ومن أهم مراحل العناية بشجرة اللوز تقليمها عادة بعد ثالث سنوات، وهو تطعيم لتحديد نوع ثمار حبات  

ويسمى هذا الصنف من التلقيم ، "آي النار"يوافق في الروزنامة الفالحي ة اللوز في فترة محد دة من السنة 

مة ويتم  إزالة غشائه ويتمث ل في إحد". الرقبة"محليا  اث شرخ في وسط غصن مأخوذ من شجرة مطع 

بخيط قطني بكل  وربطهاالخارجي وإدخاله في جذع الشجرة الصغيرة التي تم قص  كامل جزئها العلوي 

ب إلى الغصن الجديد الماء والتراب والهواء ويتالشى الحقا هذا الخيط ( يكب س اللقم)إحكام  لكي ال يتسر 

ومن معارف تطعيم شجرة اللوز بطريقة . ل في وسط التراب وحده لضمان نمو الجذع الحقاتدريجيا ويتحل  

ويبدأ بإحداث ثقب صغير في غصن من أسفل ورقة من شجرة لوز المراد ". التقليم بالورقة"تقليدية 

مة والعمل على  تطعيمها ووضع برعم صغير في وسطها مأخوذ من متن غصن شجرة لوز أخرى مطع 

يوم مما  10يزال في المتعارف المحل ي بعد "  رافية"كل احكام بواسطة شريط من القماش يسم ى تثبيته ب

 . يضمن حصول التلقيم نهائيا

وغالبا عندما تبلغ عمرها عشر سنوات تبلغ أوج  وإثر حوالي ثالث سنوات تبدأ شجرة اللوز في االثمار

رة اللوز وتكسوها حل ة بيضاء ثم تتساقط الشتاء تزهر شج عطائها، وعندها تدخل في سياق زمني ففي

" اوسو"وبعد ثالثة أشهر وبالتحديد في " تقف ل كعبة الزلوز"أوراقها وبعدها تلتئم حبات اللوز الصغيرة 

بعد الجني مباشرة خالل شهر سبتمبر و. يحين وقت جمعها عندما تجف  القشرة الخارجية لحب ات اللوز

. التقاليد الفالحي ة العريقة بغابة مدينة صفاقسالتي تعتبر من " الزبيرة" يبالتشذب وأوائل أكتوبر يقوم الفالح

وتتمث ل في معرفة قطع فروع األغصان التي تنمو بشكل عمودي وتتسب ب في إعاقة تهوية الشجرة بأشع ة 

ليشتد  عودها وتقاوم األمراض ويجود الشمس الضروري ة ونمو أغصانها األساسية متماسكة ومتباعدة 

 .ولتيسير جني ثمارها تاجهاان

 :معارف ومهارات شجرة اللوز

ح مدى  ع معارف ومهارات شجرة اللوز لتشمل مجاالت مختلفة وترتبط بمظاهر متعد دة توض  تتنو 

وذلك قبل أن  "مغزاز"تماهي تراث شجرة اللوز مع وجوه من الحياة، فتقليديا تؤكل ثمار اللوز خضراء 

وبعد أن يمتأل قلب حب ة اللوز ويتماسك مائها يمكن إزالة . يكتمل نضجها في شهر مارس وأوائل ماي

كما يمكن تناول ثمار اللوز بعد تجفيفها في . القشرة الخارجية الخضراء واستهالكها في شكل حب ات بيضاء

س الصعيد الغذائي ظهرت أصناف من وعلى نف .الشمس وتمليحها أو تحميصها لتصبح من بين المكس رات

يها  استندت " حلو اللوز الصفاقسي"أو " الحلو الصفاقسي"الحلويات التي تعتبرها المجموعات محل ية وتسم 

حيث تدخل ثمار اللوز المجف فة والمرحية في إعداد ألوان . إلى معارف بخصائص اللوز وطرق معالجته

نة أساسا من دقيق اللوز، دون أن ننسى البقالوة المك من الحلويات التقليدية مثل الذي يعد  من " الملب س"و 

أبرز الحلويات التقليدية الممي زة للتراث الغذائي بصفاقس منذ الفترة الحديثة يصنع من دقيق اللوز والسكر 

ومن أبرز الحلويات التي تعتمد ثمار اللوز . وهو سكر وبيض مخفوق" بالكرديانة"في شكل كريات ويلب س 

نا أساسيا في تركيبتها مك ومن دقيق اللوز ذي المذاق المر والحلو يستخرج عصارة وبعد  ".كعك اللوز"و 

يشرب عادة منفردا أو يزاوج في شربه مع  "روزاطة"نضجه بإضافة ماء الورد يصبح شرابا يسمى محليا 

 .حلويات اللوز في السهرات الليلية بمناسبة حفالت الزواج أو الختان أو الوالدة

ومن مظاهر االستخدام الغذائي توظيف حب ات اللوز في تركيبة أنواع من األكالت التقليدية، فبعد قليها يتم 

الذي هو عبارة عن " الرفيسة"رحيها بما يمك ن من الحصول على مسحوق يضاف إلى بعض االكالت مثل 

إليها حب ات من اللوز كسكسي مفور مع تمر يضاف إليها قليل من الزيت تخلط جيدا مع بعضها وتضاف 

ة تقديم بعض الحلويات التي بعض المحاشي بعد قليه بالزيت قليال وفي  في اللوز كما ظهر استعمال. المقلو 

 .يمزج معها ليكث ف نكهتها

اللوز استخراج الزيت بطريقة تقليدية العتباره في المتعارف بذرة ومن أهم المعارف والمهارات المتعل قة ب

الزيوت شهرة وانتشاراً لالستعماالت التجميلية يحتوي على العديد من العناصر الغذائية  من أكثرالمحل ي 

الطبيعية التي تحمي وتغذ ي الشعر والبشرة حيث يستعمل في عالج تهي جات الجلد والحروق الناتجة من 

وتدخل كل أجزاء شجرة اللوز  .التعر ض طويالً ألشعة الشمس ويخف ف من حساسيتها ويحارب التجاعيد

استخدامات مختلفة، فمن خشب جذوع شجرة اللوز وأغصانها تهي أ حضيرة الغنم وتستعمل تقريبا في 
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الذي يحتمي به الفالح من الفحة ( الكيب)جذوع شجرة اللوز في تهيئة األسقف ورفع جوانب الكوخ 

. ت ويحميها من الرياح ومن الرمالكما توظ ف جذوع في السياج الذي يرسم حدود المستغال  . الهجير

ن جزء من الجذوع المجففة في دهاليز دور المدينة الستعماله إليقاد كانون الطبخ أو يترك في شكل  ويخز 

ويضاف لهذه الجذوع عادة قشور اللوز الجافة . كومة في الجنان الستعمالها لنفس األغراض في األبراج

وتمث ل . كما وظ فت أغصان شجرة اللوز وأوراقها كعلف للحيوانات. التي ترمى في أسفل الموقد لتغذية ناره

بعض جذوع األشجار القوية والمتماسكة أداة تستعملها النسوة فتثبت إلى الجدار لتوضع عليها األغطية 

كما تستعمل هذه الجذوع أيضا عند غسل الصوف لتخليصه من األوساخ . الصوفية لعصرها بعد تنظيفها

ومن أهم  وجوه توظيف أغصان شجرة اللوز قولبتها في شكل أداة تمسك باأليدي لصنع . قةوالشوائب العال

 .التقليدية بعض األدوات الفالحية

 :الطقوس والممارسات االجتماعية -

يعتبر سكان صفاقس أن  شجرة اللوز مصدر خير يجدر تكريمها، ويترجم هذا االعتقاد االمتناع عن 

م، وهوما يعني قدر كبير من االعتقاد تقليمها بسكين المست البصل  أو الثوم سلفا حفاظا عليها من التسم 

ويقترن اللوز بأهم مراحل الحياة وأحداثها عبر وظيفتها الرمزية والطقسية  .والتوقير والتكريم لهذه الشجرة

فثمار اللوز حاضرة في الممارسات التي تسبق الزواج من خالل حرص األم على  ضمن دورة الحياة،

إطعام ابنها قبل أيام قليلة من الزواج حب ات من اللوز المغم سة في عسل النحل اعتقادا في قدرتها الخارقة 

ة وهي وبذلك اكتسبت هذه الحب ات قيمة مضافة فضال عن قيمتها البيولوجي. على تقوية الطاقة الجنسية

معتقدات قديمة تعود إلى أصول إغريقية باعتبار أن اللوز يعتبر في األسطورة اإلغريقية رمز الجنس وأخذ 

وبذلك ارتبط هذا السلوك الغذائي بمعتقد موغل في . حي زا هاما في أسطورة الحلويات التي تناقلتها األجيال

 .ة خير تجسيد لهالقدم واختزن بعدا رمزي ا يُعد  طبق المناسبات االحتفالي  

وتستند بعض المقوالت المتداولة عن أصناف من ثمار اللوز إلى اعتقادات تتجاوز الخصوصيات النوعية 

للشجرة لتجعل من البركة مصدرا لتمي زها بكبر حجمها وهو شكل آخر من أشكال إجتياز المادي إلى 

كما يحضر . ة عن حلول البركةفيكون وجود حبتين من اللوز متالصقتين رمزا للوفرة ودالل. الرمزي

في احتفاالت الزواج انطالقا من منتصف خمسينات القرن الماضي حسب ما تفيد به الذاكرة " حلو اللوز"

ويقصد بذلك توزيع حلويات اللوز على الحاضرين في الزفاف " دور الكعبة"المحلية، ويسم ى محل يا 

حب ات اللوز المجروشة عالمة تقاسم الفرح ورمز ليصبح هذا الصنف من الحلويات الذي يقوم أساسه على 

االحتفال فال تبدو الحاجة إلى أكل هذه الحلويات بيولوجية بل تتجاوزها إلى ممارسة تعب ر عن معاني 

وساهمت احتفاالت أخرى مثل . مشاركة عائلة العروسين وتعكس إحدى تمظهرات تشك ل الذوق الجماعي

ق أصناف من الحلويات  الختان واألعياد الدينية في ترسيخ البقالوة والملبس )رمزية الفرح التي تقترن بتذو 

لت إلى ( وكعك اللوز تستند الى اللوز في تركيبتها األساسية وبذلك مث لت هذه الحلويات رمز الفرح وتحو 

 .لون من الغذاء تحف  به جملة من الرموز

الختان ووصوال إلى الزواج كما صاحبت دورة ولئن واكبت هذه الحلويات دورة الحياة منذ الوالدة مرورا ب

ل غياب كل ي لحلو اللوز  الفصول واألعياد ومث ل حضورها شرطا اجتماعيا إلقامة هذه األحداث، فإن نا نسج 

ويدخل . في فترة األزمات وأيام الحزن على الميت، وبذلك اقترن اللوز بالبعد االحتفالي في دورة الحياة

 .االمتناع عن إعداد ألوان من المرطبات ذات مذاق حلو في أيام الحزن المريرة اعتبار اللوز رمزا للفرح

ومن وجوه  تلتقي أسماء  بعض األنواع من اللوز مع أسماء ألقاب بعض العائالت التي تسكن مدينة صفاقس

هذا االلتقاء ودالالته في مخزون الذاكرة الشعبية أن  هذه التسمية تنطوي ضمنيا عن وجاهة هذه العائالت 

رة باللوز وتصبح بذلك مدخال لتصنيف  االجتماعية التي تبرز عبر ما تمتلكه من أراضي فالحية مشج 

نها من أن توجد لنفسها مكانة بين العائالت األخرى ال تي اشتهرت بمعارفها العلمية أو الحرفية أفضلي يمك 

ويمك نها من التفاخر بتمي زها في واقع يعب ر فيه التفاخر باألمجاد واألنساب من محد دات العالقات 

 .االجتماعية وخاصة في الزواج والمصاهرات
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 ...(األدوات /األزياء/ الفضاء) العناصر الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها  -

لممارستها ( جنان أو بورة)ان  المهارات المتعلقة بالعناية بشجرة اللوز تقتضي توف ر بساتين 

وتتطل ب أشغال العناية بها وجود بعض األدوات الفالحية التي تصن ف تقليدية التي تعتبر من وسائل 

محراث خشبي يستعمل لتجديد وهو " المحراث العربي" أو" الِشعبة"اإلنتاج لهذه الشجرة ومن أقدمها 

" السكة"بعد نزول األمطار وظهور األعشاب وتسم ى عملية الحراثة محل يا " الميالي"أديم األرض 

الحديدي الذي تمي ز بسرعته عن المحراث األول أساسا منذ أواخر القرن " السوري"واستعمل المحراث 

جمع بين مميزات المحراثين السابقين وكان أقل  تكلفة الذي "  المحراث الجموسي"و. التاسع عشر

المسحة "و" المتسب عة"و" المحشة"وتكم ل بعض األدوات الفالحية األخرى وهي . وأكثر نجاعة منهما

أو المسحة البلدية عمل المحراث وتوفر وسائط أساسية لمزيد العناية بنمو شجرة اللوز " القابسي ة

الذي يتكاثر بسرعة بأراضي مدينة صفاقس ويعيق كل أصناف " مالنج"وإثمارها واجتثاث نبات 

 .غراساتها

وتستعمل العصي  وهي . وتوضع لجني ثمار اللوز مفارش تحت الشجرة لتيسير جمعها وتوف ر حمايتها

ل عليه إثر تشذيب الشجرة وتجفيفها لضرب حبات اللوز من أغصان شجرة الزيتون أو اللوز  المتحص 

ع الثمار في أكياس من القماش . على المفارش واالطاحة بها    ".   شكاير خيش"وبعد الجني تجم 

وأدمجت ثمار اللوز في مجال الرمزي ات من خالل االعتقاد في قدرتها على شحن الطاقات ودورها 

أثناء مد ة وتحيط بعملي ة الجني طقوس تتمث ل في االبتهال الى هللا لمباركة الثمار وأحيانا الغناء العالجي 

 .العمل التي تتخل لها من حين إلى آخر أوقات لشرب الشاي مع حب ات من اللوز

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

فمن خالله يمكن دخول العديد من  هذا العنصر، إلى عرفية تمنع الوصول توجد ممارسات ال

 .المجموعات في تفاعالت مختلفة تضمن االشتراك في امتالكه وممارسته والرغبة في الحفاظ عليه

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

والممارسات ذات الصلة بشجرة اللوز إرث ثقافي مشترك ينتقل  والتقاليد والمهارات تمث ل المعارف

ا يضمن استمرارها، وفضال عن هذه السلسلة التقليدية  من اآلباء إلى األبناء عبر االكتساب والممارسة مم 

. للتناقل تنتشر سلسلة حديثة تتمث ل في المؤسسات الحديثة الرسمية التي تتناقل العنصر وتنقله بمختلف أشكاله

 . عمد الجمعيات والمهرجانات وشبكات التواصل اجتماعي الى تمرير هذا العنصروت

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

مسوغين يستغلون األراضي المغروسة باألشجار  أ و فالحو ضاحية مدينة صفاقس باعتبارهم مالكين

المثمرة ومن يتولون أعمال حراسة هذه األراضي، عالوة على فئة من الذين يجمعون اللوز في فصل 

ار اللوز بالمدينة العتيقة الذين يشترون اللوز لبيعه في  الصيف وهم عادة من العملة الموسميين، فضال عن تج 

لون جزء من انتاج اللوز للتصدير إلى الخارج والشركات األسواق المحلية أو من كبار  التجار الذين يحو 

 .والمجمعات المهنية التي تهتم باللوز من حيث الحفظ والخزن

ومن بين حملة العنصر الحرفيين الذين يقومون بتحويل أغصان شجرة اللوز السميكة والرقيقة بعد تجفيفها 

شكال أخرى من االستعمال ن أوراقها وقشور حب اتها الجافة في أإلنتاج الفحم بطريقة تقليدية كما يوظفو

 .اليومي

تي تحافظن على ذاكرة استعمال ثمار اللوز في ممارسة بعض العادات من حماة هذا  وتعد  النسوة الال 

 . العنصر
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 مشاركون آخرون -

عالوة على الفئات المشار إليها تشارك في ممارسة هذا العنصر بشكل غير مباشر مثل األطفال 

وبعض الباعة لثمار اللوز الذين يتكث ف حضورهم أثناء موسم جمع اللوز وأساسا في فترات األعياد الدينية 

 .عالوة على بعض النسوة من العامالت في قطاع الحلويات

 

 المجتمع المدنيّ  /منظّمات غير حكوميّة -

 :   اهتم عدد قليل من الجمعيات بهذا العنصر وسعت إلى التعريف به وتثمينه وإبداعه من جديد ومن أهمها

 جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس  -

 .صفاقس جنان جمعية    -

 .بصفاقس المصمودي حلويا ت -

 .الجمعية التونسية لمهنيي فنون الطبخ -

 .صفاقسموقع تاريخ  -

 

 هيئات رسميّة -

  وزارة الفالحة -

 .جامعة صفاقس -

 معهد الزيتونة -

 المندوبية الجهوية للفالحة بصفاقس -

 .مندوبية الشؤون الثقافية بصفاقس -

 (التفقدية الجهوية بصفاقس. )المعهد الوطني للتراث -

 .المندوبية الجهوية للسياحة -

 .بصفاقس التونسية   المرأة التحاد الجهوية   النيابة -

 .التقليدية   والصناعات والتجارة للصناعة الجهوي االتحاد -

 .بصفاقس الثقافة دار -

 .إذاعة الديوان -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

ومن أهمها إهمال عدد من الفالحين والمالكين ألراضيهم  جملة من العراقيل العنصر يشكو

رة باللوز واألشجار المثمرة األخرى لتشت ت هذه الملكيات بسبب اإلرث كما يعود تراجع فالحة .  المشج 

اء عزوف غالبية الشباب عن العمل الفالحي بسبب تقط ع سلسلة تمرير العنصر إلى  أشجار اللوز من جر 

 . الناشئة

مشكل الزحف العمراني داخل الجنان بغابة صفاقس الذي أد ى إلى تراجع البساتين لتهديدات من بين او

ويمث ل الجفاف من أهم العوائق التي تقف حائال دون تواصل نمو أشجار اللوز وتمي ز . المشجرة باللوز

 .ثمارها وقد تؤدي إلى موت أعداد هامة منها أو إصابتها ببعض االمراض

الربح إلى تهديد  ومفهوم السوق منطق إلى ت جديدة من ثمار اللوز من الخارج ارتهنوأد ى جلب نوعيا 

 .الجينات األصلية للوز صفاقس وإلى تراجع غراسة أصناف منها تعد  تقليدية بشكل كبير

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

ولقد . المت صل بها المادييمث ل تواصل صون شجرة اللوز عامال أساسيا في تناقل التراث غير 

نت بعض الجماعات والمجموعات هذا العنصر من خالل التعريف به وتثمين أدواره والحد  من تراجع  ثم 

ه ما قامت به   .مكانته ومن اهم المبادرات التي عملت في هذا التوج 
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مهرجان "1108ماي  00إلى  0جمعية أحباء الفنون التشكيلية بصفاقس بتنظيمها الدورة األولى من 

مث ل اعتراف ضمني من طرف األفراد والجماعات والمجموعات بأهمية  الذي" القالل"في برج " الزلوز

 الثقافة المحلية لشجرة اللوز وضرورة صون اإلرث المت صل بها والحفاظ عليه ونقله إلى األجيال القادمة

لهيئات الرسمي ة الممث لة للدولة في ليحضى هذا العنصر باهتمام أكثر فتساهم منظمات المجتمع المدني  وا

 .صونه عبر إجراءات وبرامج مختلفة

عها  من اهم أنشطة هذا المهرجان تنظيم ندوة علمية تتناول محاورها تاريخية هذه الشجرة وأشكال توز 

والقيام . في المجال الحضري وأنواع ثمارها وتسمياتها المحل ية وفوائدها وجوه استعماالتها الصحية

الطبخ والحلويات  ومسابقة في فنون" زهور شجرة اللوز وثمارها"بمسابقة في الفوتوغرافيا محورها 

وتندرج هذه المبادرات ضمن اتجاه االبتكار واالبداع . تعتمد حبات اللوز كمادة أساسية ضمن مكوناتها

الذي بات يعرفه العنصر بفضل انخراط فاعلين اجتماعيين غير ممارسين له بصفة مباشرة، لكن هم 

 .جتمع المدنيصاروا مهتمين به مثل المعاهد العليا للفنون والحرف وجمعيات الم

ابتكار ألوان من الحلويات ومن الطعام تقوم مكوناتها الرئيسية على ومن أشكال تثمين شجرة اللوز 

إقامة المعارض في فندق الحدادين للتعريف بحلويات اللوز التقليدية وبالمشروبات المستخلصة ثمارها و

يدخل في العديد من الصناعات الحديثة استعماالت زيت اللوز الحلو بمختلف أشكاله باعتباره منه وتقديم 

 .مثل صناعة الكريمات والصابون

 وضع معهد الزيتونة من خالل مجموعة من البحوث حول شجرة اللوز وكل  ما يهم أنواعها وانتاجها كما

وصفاتها وأشكال نموها برامج لتثمين هذا الصنف من الثمار فضال عن اهتمامها األساسي بكل ما يهم 

 .شجرة الزيتون

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 (التلقيم)معارف تطعيم شجرة اللوز
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 معارف جمع اللوز بجنان صفاقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطور من أشجار اللوز في البورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "مغزاز"اللوز األخضر 
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 "أوسو"تشقّق حبات اللوزفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استعمال أغصان شجرة اللوز في التسقيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وضع قشور اللوز المجفّفة اليقاد النار                                  مهراس لكسر حبات اللوز المجفّفة        
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 البقالوة: حلو اللوز                                   أكلة في تقديم حديث عمادها حبات اللوز         

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

اعتمدنا في استيفاء البيانات الواردة طريقة المحاورة مع حملة العنصر في مختلف تمظهراته أبعاده 

 :كما كان اللجوء إلى ثلة من نشطاء المجتمع المدني وهم اآلتي ذكرهم

رة زيتونا ولوزا،  "حافظ المزغني"السيد  -  العنوانمتقاعد ويمتلك عديد من األراضي الفالحية المشج 

 .12171011الهاتف  ،7كلم " نستو"طريق 

، 1كلم " منزل شاكر"طريق  العنوان، سنة 81عمره فالح من صفاقس " عبد الودود الطرابلسي"السيد  -

 .12217012 هاتفال

 .04042010 هاتف، ال"زليانة"من عقارب ، العنوان، فالح "محمود بن علي"السيد -

 

 المكتوبة المصادر والمراجع -8

 .0070، بيروت، الحياة مكتبة دار، األرض صورة(: القاسم أبو) حوقل ابن-

 الطبعة اإلسالمي، الغرب دار أجزاء، 1 واألخبار، التواريخ عجائب في األنظار نزهة(: محمود) مقديش-

 .  0088 بيروت ،األولى

 .1100، أكتوبر0 المجلة اإللكترونية رباط الكتب، عدد ،"من األكل إلى العقل(: "عبد الواحد) المكني -

اي) القسنطيني -  األوضاع العقارية بجهة صفاقس من قبل الحرب العالمية األولى إلى حدود(: الكر 

 .0084 ،، شهادة تعمق في البحث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تونس0010

 التميمي مؤس سة منشورات ،08 القرن في صفاقس. والذاكرة التاريخ العائلي ة الوثائق (:أحمد) الجدي -

  .1110 ماي زغوان، والمعلومات، العلمي للبحث

 .0081صفاقس، سلسلة مدن العالم العربي، دار الجنوب للنشر، تونس ( علي)الزواري -

 .0008معجم الكلمات والتقاليد الشعبي ة بصفاقس، سوجيك، صفاقس  (:يوسف)الشرفي ( علي) الزواري -

-Ayadi (T): Les structures de la propriété foncière à Sfax vers le milieu du XIX 

siècle، faculté des lettres et sciences humaines de Tunis، maitrise d’histoire, 

1970. 

- Baklouti (N) en coordination, Patrimoine partagé. Pâtisserie Masmoudi, Sfax 

2012. 

-Déspois (J): La Tunisie orientale sahel et basse steppe. Étude géographique, 
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presses universitaires de France, Paris, 1955.  

- Lallemand (Ch) : La Tunisie pays de protectorat Français, Librairies 

imprimeries réunis, Paris 1892. 

-Massé-Musi (N): Sfax mémoire en image، Alan Sutton، France 2002. 

-Zaouari (A), Sfax aux XVIII
e 

et XIX
e
 siècles Chroniques d’une ville 

méditerranéenne, Med Ali Editions, Sfax 2016. 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

توجد تسجيالت سمعية بصرية للعنصر في إذاعة صفاقس وإذاعة الديوان وموقع تاريخ صفاقس 

 .وحرصنا أثناء عملية الجرد على القيام بشريك سمعي بصري مدته خمسة دقائق

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة - 

ع غراسة اللوز بالمجال  يوجد بمتحف العادات والتقاليد الشعبية وثائق أرشيفية تتضم ن وجوه توز 

كما تحتوي على شهادات . الضحوي بغابة صفاقس وتوث ق ألعمال توارث ومقاسمة ونزاعات لجنان اللوز

 من ف مهراسويوجد ضمن األثاث المطبخي بالمتح. عن التعامالت التجارية عن عقود بيع وشراء اللوز

 .اللوز حبا ت البرونز يستعمل لكسر

 

 معطيات تقنية حول عمليّة الجرد -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 بصفاقس   1108ماي 

  

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .سقافص ،ملحق بحوث بالمعهد الوطني للتراث ،سهام القالل -

رقم  ،موظف بشركة خاصة يحافظ على معارف عديدة من الموروث الفالحي ،"لطفي بن عمر" السيد -

 .28211810 هاتفه

الهاتف  ،(1107)مصممة أزياء تقليدية ومتحصلة على شهادة الخمسة الذهبية  ،السيدة مديحة القسمطيني -

00410818. 

 

 محّرر البطاقة  -

 .سقافص ،ملحق بحوث بالمعهد الوطني للتراث ،سهام القالل

 

 

 


