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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 640/3 بطاقة جرد عنصر رقم

 
 
 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .بن علي أوالد علي "زردة"

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

 :"ي قعودإمال"أو رجال قعود أو زردة أهل قعود /غريب  "زردة" -

عض األولياء الصالحين من من ضمنها أن بها حولالبحوث  قد اختلفتزمن بعيد ولى إتعود هذه التسمية 

غيرهم كانوا يجتمعون و سيدي ثامرسيدي غانم وو قه محمد الصليعييشقو علي بن عليأمثال  سيدي 

وعندما  يسأل أي شخص عن مكان تواجد كبار رجال عروش قبيلة ". تبي الذيكان"المركزبمكان يسمى 

قبيلة غريب هي قبيلة و". جال قعودر"من هنا جاء اسم و" شوف المركز راهم قعود"غريب كان  يقال لهم 

ل بربر رحّ " :أنّهم  "بيار مورو" قال عنهموقد  خر كامل السنةآلى إبدوية تعتمد على الترحال من مكان 

خرون لم آة وسقف دار البتّ أيعرفوا  مبعض رعاتهم ل ،بون جنوب شرقي شط الجريد كامل السنة تقريباويج

قبيلة  تعدّ و ."الجمل يكبار مربّ من أنهم   ،ي البرنسف تفّينصيفا ملو يسكنوا حتى بيت الشعر ينامون شتاء

بل ا من اإلمّ اعددا هحين تمتلك  جهة نفزاوة في غريب القبيلة الوحيدة التي تعرف بعدم امتالكها للخيول في

                                                                                                                                                                                              .قعوديأو تسمية  "مالي قعودإ"لك كان يطلق عليهم لذ

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

تقع  :القديمة الجديدةبشني  قرية

في الجانب الشمالي من عمادة غريب 

ها يحدّ  الفوار من والية قبلي ةمعتمديمن 

غربا  و  شماال قرية نويل والجرسين

 تمّ  .الجريد شطّ  وجنوباقرية الدرجين 

لي بعد دفن الواالستقرار بهذه القرية 

قد ، والصالح علي بن علي بن سليمان

عرفت سنوات متتالية من الجفاف مما 

هجرها نحو مدن  السكان علىأجبر 

ى نحو بعض قرالحوض المنجمي و

و بقيت لهم مجرد  ،دالجرينفزاوة و

 يهم علاطاللة سنوية بمناسبة زيارة جدّ 

 5في  لحفر بئر ارتوازي ساندوا مجهود الدولة بمقدار من المالقد ذكر السكان أنهم يو .بن علي بن سليمان

قد تدعم هذا  االستقرار السكان و عودةكانت سببا في  جديدة تهيئة واحةلك على اثر ذتمت و 8791جانفي 

 .8711أواخر سنة حداث المدرسة االبتدائية إالنهائي في القرية بعد 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           

 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت -

 كواسطة للتعبير عن التراث الثقافّي غير الماّديالتقاليد الشفويّة وأشكال التعبير الشفوّي بما في ذلك اللغة  -

                                                                                                                                                                      .الثقافة الغذائية التقليدية -

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

 في هذه الربوعال توجد قرية  حيثقديمة في نفزاوة   الزوايا ظاهرةاألولياء الصالحين و ظاهرة تعدّ 

بمرتبة  ىظيحالولي الصالح قد كان لو. أضرحة األولياء الصالحينوتخلو من الطرق الصوفية و الزوايا 

مكانة خاصة  عتقد أن لهذ ي  إبهالة من االحترام سواء كان حيا أو ميتا  حفّ لذلك كان ي  ة لدى الجماعة قدسيّ 

على منح البركة  هعتقد في قدرتكان يكما  .نه من القيام بدور الوسيط بين البشر وعالم الغيبمكّ تعند هللا 

 جيل دون اخر بها ال يختصّ و يتوارثها األحفاد عن الجدّ  لدى األولياء الصالحينالبركة  ف .مريديهألتباعه و

 نفسهمأيصفون لك نجدهم لذ. في عروقهم سارية فيما بينهم سريان دم الجدّ ومتأصلة مشاعة  هاباعتبار

. بها بعض العرب قديما هي صفة كان يتميزشراف وينحدرون من عائالت األأي  أو الشرفاء "بالشرفة"

مما  بركةأهل تقوى وورع وصفاء و همأي أنّ "أبناء زاوية"أو  "أبناء سلسله" أنفسهم كما كانوا يعتبرون

الشيوخ يحرصون على حفظ شجرة نسب  أغلبلك نجد قداسة لدى بقية أفراد القبيلة لذيكسبهم مزيدا من ال

   .كل عائلة

تساهم في  كانتو تدريس مبادئ الفقهن وآعليم القرت أهمها بالجهةلقد اضطلعت الزوايا بعدة وظائف 

 رياديا في نشوء عدة قرى بربوع لعبت الزوايا دوراكما . السبيلأهل ومساكين والفقراء للطعام ال توفير

لنا و ميلهم لحياة االستقرار حول الزواياوالترحال حياة  عنتخلي عدة قبائل  من خالللك و ذنفزاوة  جهة

 زاوية أحمد الغوثحول و زاوية عمر المحجوبهما استقرار قبيلة المرازيق قرب مثالين و في ذالك

األول  ذي يعتبر الجدّ الّ  الجراد سليمانعلي بن  بن يعلقبيلة غريب حول زاوية  واستقرار أغلب عروش

 .ألوالد علي بن علي

أو ما نعبر عنه " ردةالزّ "سنويّا م لهم يلقد كانت هذه القبائل تحتفي بأوليائها الصالحين فكانت تق

 عرفت  قد و .ضمحل شيئا فشيئايو تضاءلي في األولياء وأضرحتهم قد بدأ ا االعتقادهذ غير أن، "بالوعدة"

تخلى مثال لنا في ذلك و ،ساألحباظهور قانون بو بسبب تعميم التعليممنذ االستقالل  كبيرا تراجعا

قبيلة  عروشفي المقابل حافظت  .أحمد الغوثلزاوية عمر المحجوب وة السنويّ  الزيارة عن  المرازيق

 موعدا سنويا لها  يضربون  و الزالوا فكانوا هذه العادة  لى يومنا هذا علىإ "أوالد علي بن علي"غريب  

لعاب مهرجان األتحديدا في األسبوع األول من شهر سبتمبر  بعد اختتام  بداية الخريفأواخر الصيف وفي 

 . الشعبية بقرية بشني

قرية بشني مكان ضريح الولي الصالح علي بن  من تهاكون انطالقتزردة غريب أربعة أيام  تدوم

يبدو جليا من خالل الحركية الكبيرة كبيرا  اطابعا احتفالي تسي القرية في هذه الفترة تك ، والجرادي سليمان

يفتتح أول أيام و .والخارجيةالداخلية  من مختلف المناطقالزائرين نظرا لتوافد عدد هام من تشهدها التى 

كون طبقا من تذي عادة ما عداد وجبتي الغداء والعشاء الّ إليتسنى لنساء القرية  الذبائح ذبحب الزيارة

 وهونذور  نهي عبارة عهذه المناسبة ب المرتبطةلى أن الذبائح إ في هذا االطار جدر االشارةتو .الكسكسى

مقطوعة نذرت لمرة  نذور :نميز بين نوعين من النذور يمكن أن، و"الوعدة" ما نعبر عنه باللغة المحلية

في كثير من أن الورثة  ، مع العلمةمقطوعة أي سنوية مستمرّ  غير نذورو واحدة لمناسبة من المناسبات

  .حتى  بعد موت الناذر األول يتكفلون بتأدية النذور المقطوعة األحيان  

رمز )األخضرباللون األحمر و  أنه يتم وضع أعالم  بشنيبقرية  من العادات الثابتة في الزيارة

الغرباء  ة الهدف منها ارشاد الزائرينأو في مدخل العديد من منازل القريفوق سطح  (النارالجنة و لثنائية

 .بدون أي حرج الطعام لتناول همباستقبال ونرحبيلى أن أصحاب تلك المنازل إعن القرية 

مقام  أمامالوافدين من المناطق المجاورة و المنطقةلي يأص يتجمع كل الزواربعد صالة العصر 
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هي والطقوس الصوفية الزيارة و جوهرتعد تي الّ  لحضرةاأين تقام  الجرادي الصالح على بن سليمان الولي

م الحسي تخلص من تأثير العالليقع فيها المريد في حالة تأهب لفيها الحياة الروحية والمناسبة التي تتكثف 

الى  وننتسبي قبيلة غريب عروشلى أن إجدر االشارة ت .الغيبي االلتحام بالعالمفي انتظار لحظة التجلي و

  .لى الشيخ عبد القادر الجيالنيإة الطريقة القادرية نسب

خمسة أشخاص بينما يمكن أن يتجاوز عدد في الحضرة  يتجاوز عدد ضاربي البندير يمكن أن

مع  "المجادبية"تزداد سرعة رقص و ثالثون راقصاالخمسة و "بالمجادبية"الراقصين أو ما يعبر عنهم 

 الحضرة بدأتو . االنجذاب النفسيشدة االنصهار الروحي ونشاد حتى يتخمر المريد من سرعة اإل

الزاوية الذي عادة  قيادة وكيل  تحت (اية  الحضرة بصوت قوي لشحذ الهممعالن عن بداإل) "بالفزاعى"

ذا ما إفهذا يرقص  ،لكل رقصتهكل نوبته ولالجميع و تتنوع النوبات فيختلط فيها وما يكون من أوالد علي 

 خرواآل شيخ بغداد سيدي عبد القادر الجيالنيذا ذكر إيرقص  ذاكو "باب لسمر فوق الطرفاية"قيل 

أما التخميرة الكبرى فتكون  "أم الزين حالي فاني و الخمرة من هللا قوية"ذا أنشدت المجموعة إرقص ي

  " :الخمرة"عندما يقف الجميع منشدين 

 " الدالل علي صعيبو دللتونيهللا هللا يا سيادي "

 "من يوم فارقتوني مالقيتش لدايا طبيب"

الصاحين لذلك  روش قبيلة غريب وببركة أولياءهممثلت الزردة و طقوسها مجاال للتغني بأصول ع

 من في كثير تخرجعلى تعداد كراماتهم التي رتكز على ذكر مناقبهم وتالمدائح كان الغناء الصوفي و

 : لنا في ذالكو عن المألوفاألحيان 

 باهلل يا تبيب هز اسوالي مولى المزارة و لغريب العالى

 باهلل هز سالمي أو سلم على من بيه راسي حامي

 هندة الولية نهضة الزواليمرزوق جدي عين الطير الدامي و

 عليا مركز السبعة باهلل دير مزية و بلغ سالمي لالعزاز

 الشريف اعليه و ساكن لعوينة نزهتي و دالليو

 جار وحشهم و تقاوى بعدوا على قبلة بلد نفزاوة امالي

 نقمت عدو نهضة قليل الواليالمصباح في العلى تضاوى 

 من قبلوه لشراف يا مبهاهم عز الغريب أو جارهم و ضناهم يا سعد

 حاز رضاهم حاز السعادة من الكريم العالي

 لشراف يا أهل الزائر عز الغريب يا نهضة الباير يا سعد من قبلوه

 حاز ذخاير سرهم عسل و ال حليب ازاللي

 قلبي قفز فز لمزار اجدودي

 ن شاء هللا يبلغ مقصوديا

 على لوذة أفحول الضودي و من زارهم يبروا المريض الباليعازم 

 بلغوا مرادي و بلغ مقاصد من علينا اينادي مكة الشريفة

 الي عبد في الليل و البوهاليو الرسول الهادي و 

 سلم عليهم جملة لشراف و الناقلين الحملة ارجال لغريب

 الساكنين الرملة جار وحشهم صرم خيوط خبالي

 جار وحشهم بعدوني و ناديتهم عزوا لحظي ما جوني

 و يا لندرى ناموا و ال جفوا نسيوني  و هللا قساهم بعد عن مجالي

 زور البحر و البر و الحاسد سلم على سيديبري غادي 

 رسول الهادي  بلغ سالمي و اشتكي ابحالي

 صلوا على الرسول باب افطيمة على قد ما هب النسوم أو غيمه

 لشراف ها يا سيدي عز الغريب و نهضة الي ينادي صلوا على

 .لكباد في لبعادي واش تعرفوا حال الغريب الجالي
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لى إ قرية بشني أصيلي من  عدد كبير غادريالليل خرة من أفي ساعة متلحضرة ا االنتهاء من ثر إ 

، "الي قعودمّ إ"أو " رجال قعود"لى مكان يطلق عليه اسم إجنوب غرب قرية غيدمة لى إ تحديداالصحراء 

 الصابريةو غيدمةمثل  القرى المجاورة منقرية بشني ويتزايد توافد بقية الزائرين من متساكني و

مع طلوع فجر اليوم الثاني من الزيارة الموافق ليوم الخميس  الفوار و رجيم معتوقو نويلو المطروحةو

ثالث مقامات لألولياء ائرين زّ لل تبرز" رجال قعود" لىإعند الوصول و. ادس من  سبتمبر لهذه السنةالسّ 

البساطة في ب تتميزو ،سيدي ثامر وسيدي على بن على منتصبة فوق هضبةو الصالحين سيدي بوالغنايم

على غرفة مربعة الشكل تعلوها  ذ تقتصرإ ،تام لكل شكل من أشكال الزينةالغياب الو المكونات المعمارية

جمع ) "القواطن"وأ (بيت الشعر) نصب الخيام يبدأ الرجال فيو .توسطها ضريح الولي الصالحيقبة 

في قلب الصحراء يتم  لى أن كل عرش من قبيلة غريب له مكان خاص به إجدر االشارة تهنا و ،(قاطون

 أهل غريبيطلق عليه  يتوارثونه جيال بعد جيل  (Rtama raetam) "رتم"تسمى  صحراوية ةتحديده بنب

    ."يرتمة جدّ "

 يتكفل نائب عن العرش  بيضاء  ناقةبذبح  "الثوامر"يقوم عرش جرت العادة  في زيارة رجال قعود 

يتم و .كما يمكن أن يتكفل متبرع بشراء الناقة بمفرده ،من المتبرعين ثمنها مسبقاأو مقدم الزاوية بجمع 

ما تقسيم بينما يتم ( طبق الكسكسي)زائرين للوجبة الغداء عداد إلفخذ الفي  تخصيص جزء من الناقة متمثال

  منظم ة  في اطارهذه العمليّ  تتم .(لكذيرغب في زائر أي  عرش الثوامر و) فيما بينهملحم التبقى من  

كراس أعد حم في للامن  قسط  يرغب في أخذكل فرد  اسمبتسجيل المتواجدين  أحد الرجاليتكفل  حيث

  .لضمان التقسيم العادل  للغرض

 ينهمكحيث  مايغنبوالأوالد سيدي "الغنايمة "في الطرف المقابل من الصحراء تنتصب خيام عرش 

 تقوم النسوة بتحضير في حين  ،التي تم جمع ثمنها من طرف متبرعين من العرش األغنام ذبحفي  الكهول

عرش "أن يتكفل  غريبزيارة أهل في  عليها المتعارف عاداتالمن و .عداد وجبة العشاءالخضر إل

 "عرش الغنايمة"بينما يتكفل لكل الحاضرين وجبة الغداء ير ضبتح في اليوم الثاني من الزردة "الثوامر

 .وجبة العشاء بإعداد

 ،اناشبّ شيبا و ،أطفاالونساء و يجتمع كل الزوار عشية يوم الخميس من مختلف الفئات العمرية رجاال

 .تسميتها كما يحلوا لهم لحضور حضرة الجدود أضرحة أوالد سيدي على بن على فوق هضبة عالية قبالة

 العادات التيمن عادة  هي تعتبروالتقليدي يجلب االنتباه في هذا المكان توافد عدد من العرائس بزيهم  ماو

رجال يتوجب عليها القيام بزيارة  فتاة تزوجت قبل موعد الزيارة أو بعدها فكل ،غريب عليها أهلدأب 

 .كلتبرّ ل قعود

 في نفس "رجال قعود"في مقام ن آبختم القرن آبعد انتهاء الحضرة يقوم طلبة زاوية نويل لتعليم القر

         لتنطلق الحضرة من جديد  عشاء الزائرين قصاع الكسكسيالوقت تبدأ نساء عرش الغنايمة بتقديم 

صبايا لواالنساء  تسارع اليوم الثالث من الزيارة مع طلوع فجر .تتواصل لساعات متأخرة من الليلو

من نوع ) "ةخبزة الملّ "زيت الزيتون وو ما يتكون من الحليبعادة ذي الّ  تحضير فطور الصباحل النهوضب

 .(الملةبوهو ما نعبر عنه  الرماد الرملي الحارّ  أنواع الخبز يصنع من الدقيق وينضج في

الماعز تحديدا و ليس أي بذبح  أوالد علي بن علييقوم رجال عرش  ثر االنتهاء من فطور الصباح إ

ن أمام مقامات يالمتجمع لزائرينلكوجبة غداء  تتولى النساء تحضير الكسكسي، وخر من األغنامآنوع 

 "عوينة راجح"اسم  يطلق عليه مكان إلى "رجال قعود"الزوار من مقام  بقيةيتحول حين في  .رجال قعود

قبل وفاتها طلبت أن تدفن في المكان مرأة صالحة عاشت في تلك الربوع وإلى إنسبة  "هندة يعوينة أم" أو

د لها ضريح يطلق عليه شيّ وقرب عين ماء وضعت فوقها بعد مماتها فتم دفنها  الذي تقف فيه ناقتها التي

  .رجال قعودفي اليوم الثالث من زيارة  تم زيارته سنويات "أمي هندة"ضريح 

تنتصب  أين لى مقام رجال قعودإار يرجع الزوّ  "أمي هندة"زيارة ضريح الولية الصالحة بعد و

ام الزيارة يجتمع كل الزائرين من يّ أخر آفي و .خرة من الليلألى ساعات متإتتواصل لالحضرة من جديد 

 أحد دعية من طرف تم  قراءة الفاتحة ومجموعة من األتكل الفئات العمرية أمام مقامات رجال قعود حيث 

 .المقبلةنة سّ لباإلعالن عن تاريخ موعد الزيارة ل شيوخ لتختتم في األخيرال

 



 

5 

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

 زيرهقد كانت بشني مجرد و شمال شرق قرية الدرجين الخاليتقع بشني جنوب شط الجريد و: بشني -

                     .علي بن علي بن سليمان قبر الولي الصالح سيديوسط كثبان رملية تحتوي عين ماء وبعض النخيل و

  ."تبي"هي عبارة على ساحة شاسعة تفصل بين قرية الصابرية و مركز :الخطوة -

 ،كم 1يوجد خارج مساكن قرية الصابرية غربا بمسافة تقدر بنحو  :أو رجال قعود  "الذيكان تبي"مركز  -

 .األولياء الصالحين أين تقام الحضرةأضرحة  في هذا المكان يجتمع كل الزائرين حول

اللباس التقليدي المتداول في الجهة المتمثل في الجبة و يغطون رؤوسهم باللحفة أو  يرتدي أغلب الرجال  -

تزين ت في حينباس اليومي لالنساء ال يرتديبينما  ،أبيض هاكون لونيالتي عادة ما  "اللفافة" يسّمى محليّاما 

هو  "طرف عني" نّ ن على رؤوسهيضعوملحفة بيضاء العرائس باللباس التقليدي المناسباتي المتمثل في 

 خاللالفضيّة مثل ن بالحلي يتزيّ من اللون األخضر و "بشواويط"مزين  أس أحمر اللونلرّ لغطاء 

 ،Boucles d’oreilles بدلة/خرص، Temporaux شناقلال ،fibules avec chainettesبالحجر

سخاب  عقد ،colliers de clous de girofles مزدقة ، colliers du colخناق, Bracelet حديدة

colliers d’ambre 

شرق قرية كم و 12راجح جنوب غرب دوز بنحو  عوينة قرية تقع :عوينة أمي هندة /راجحعوينة  -

يتم زيارته في اليوم الثالث من زيارة  أمي هندةيوجد بها ضريح الولية الصالحة  كم 6الصابرية بنحو 

 . بمجرد هبوب الرياح ىيربط بينهما مسلك فالحي سرعان ما يمح رجال غريب/رجال قعود

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

 وجد تال  

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

 لك كان هناكن مختلف الفئات لذبي التآزرو التآخيتواصل ولغريب مجاال ل رجال الزيارة لدى تعدّ 

 على حرص العائالت يتجلى ذلك من خالل، والناشئة وتمريرها لألجيالحرص على التشبث بهذه العادة 

مجال سنوية وعادة فالزيارة لدى قبيلة غريب  .مراحل الزيارة مختلف فيرة مبكّ  في سنّ مشاركة األطفال 

حرص رجال  وقد .من الزيجات سببا في عدد مهمّ كما كانت بين أبناء العم من مختلف الواليات  تقاءلالل

                                                                                                                               .لمختلف الفئات العمرية هضربو البندير طريقة مسك كذلكوالصوفية المدائح  تعليم أهمّ غريب على 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

                   .طفالاألوساء نّ الوالرجال الّشيوخ و :المنتمين لقبيلة غريب من العمرية  كل الفئات

 

 مشاركون آخرون -

والية توزر تحديدا  أهمها س به من الزوار من مختلف الوالياتأال بد هذه الزيارة مقصد عد تعتبر

 لعدد مهمّ  ازيارة غريب مقصد كما تعدّ . وغيرها صفاقسو قابسوقفصة  فضال عن واليات حزوةو  نفطة

 عتبريالّتي  منطقة واد سوف تحديدا والجزائرليبيا ربية المجاورة خاصة المغامن البلدان  من الزائرين

في هذا لها حضور ملفت لالنتباه يمكن أن أذكر في زيارة رجال قعود و ينالمشاركأبرز بين من  سّكانها

الّتي  الممارساتفي هذه خبرة البادية كان ألهل  لقد و ." التقازة"العرافة أو ما نعبر عنه بالعامية المجال 

 ": التقازة" المعتمدة في الوسائل عتنوّ تنّوعت ب

 :لقد جرت العادة أن تقول المرأة المستعملة لتاقزة الشبر عند بدأ عملية القيس :التاقزة بالشبر -
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 "لي تقزاتك للتنا فاطمة بنت النبييا ماقزة يا يا تاقزة"

 "ال تقزتك على قمح وال على شعير"

 "ال على فارس اليسيريطير ووال على طير "

 التاقزة بالفول -

                                                                                                                          التاقزة بخط الرمل -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 .جمعيّة األلعاب الّشعبيّة بقرية بشني -

 

 هيئات رسميّة -

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

 .يةوزارة الشؤون الثقاف -

                                                                                                                                .دارة الغاباتإوزارة الفالحة متمثلة في  -

  .ةوزارة الصحّ  -

 

 العراقيل والتهديدات لالستمرارمدى قابليّة العنصر  -4

أي بداية فصل الخريف أن يمثل تهديدا   ألول شهر سبتمبر يمكن لموعد الزيارة الموافق

الرتفاع درجات الحرارة في تلك الربوع  وتواجد أضرحة األولياء الصالحين أو الزردة نظرا  ستمراريةال

الحشرات  من عديدتكاثر الو الصحراء مكان عيش تعتبرو .في قلب الصحراء "رجال قعودب"ما نعبر عنهم 

  .(خاصة األفاعيو العقارب)واألحجام األنواع  السامة بمختلفالزواحف و

كل شخص يتعرض للسعة  إلسعاف غير كافيتابعة لمركز الصحة العمومية  احدةوسعاف إسيارة توفير  -

ساعات  في الزائرين إلسعافسعاف إعدم وجود سيارة  كما أنّ ، خالل أيام الزيارة أفعىلدغة عقرب أو 

مع  ليالجحورها  الزواحف السامة تخرج من خاصة أنّ تهم يمثل خطرا على حيا يمكن أن الليل المتأخرة

اعة أيام الزيارة أصبح ضرورة ملحة ة على مدار السّ لصحّ لوجود مركز متنقل  نّ إلك فلذ برودة الطقس

 .لضمان سالمة الزائرين

أو لزيارة  في قلب الصحراء مات رجال قعودالى مقإتنقل من قرية الصابرية لتعد المسالك المتبعة ل -

ال تراعي  مسالك وعرة وخطيرة تستعمل فيها سيارات رباعية الدفع أمي هندةالحة ضريح الولية الصّ 

من الزائرين  كبيرعدد  هذه السيارات غالبا ما يكون على متنف ،قانون الطرقات في العدد المسموح بحمله

 .مثل خطرا على حياة األشخاصيما هو ئات العمرية ومن مختلف الف

غير كاف  ىبقي ذلك أنّ  إاللشراب على مدار الساعة لصهاريج الماء الصالح لدارة الغابات إ توفيررغم  -

                                                                                                                           .مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارةة من الزائرين وتزامن أيام الزيارة مّ انظرا لتوافد أعداد ه

 .ةلمرافق الصحيّ اغياب  -

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

ي على رأسهم السيد المربّ لعاب الشعبية بقرية بشني وان األلقد كان للمشرفين على تنظيم مهرج

لوحة فنية للحضرة ن خالل برمجة ك ملذالهادي فريجة دورا رياديا في التعريف بزيارة رجال قعود و

 .خالل فترة المهرجان رجال غريب /لزيارة لرجال قعود و
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 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في مهرجان األلعاب الشعبية بقرية بشني مشهد لعرض زيارة رجال قعود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في مهرجان األلعاب الشعبية بقرية بشني "حضرة غريب"عرض لحضرة الجدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحضير الكسكسى من طرف عرش الغنايمة
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 حضرة غرابية قادرية قبالة أضرحة رجال غريب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وفسفرقة الحضرة من القطر الجزائري تحديدا من واد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مي هندةأزيارة  ضريح 
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 خروف أثناء الزيارة من قبل عرش الغنايمة ذبح 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 
 

 "عوينة راجح" التحول من مقام رجال قعود في اتجاه مقام أمي هندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (في الرماد الساخن الخبزة عملية ملّ ")ةخبزة الملّ إعداد 
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 (سيدي غانم و سيدي ثامر وسيدي علي بن علي)وكالء الزوايا الثالث محادثة مع 

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

زاوة أف أم من مواليد منشط لبرنامج ذاكرة الجنوب براديو نفو معدّ فنان  ،السيد على لعبيدي *

 .71572181الهاتف  ،28/28/8769

 .71569119الهاتف  ،8752من مواليد  ،فالح ،لعبيديالسيد صالح * 

 .71191861 ،الصحراويةاأللعاب الشعبية  مؤسّس مهرجان ،فريجة السيد الهادي *

  .76128989 الهاتف ،معتمدية الفوار قبلي ،وكيل زاوية سيدي بالغنايم، اج محمدمحمد بن ح السيد * 

 .79195692معتوق  رجيم حزوه ،25/81/8719 ،وكيل زاوية سيدي ثامر، علي بن ثامر السيد*

 .بقرية بشني 8755من مواليد  ، ربّة بيت،السيدة ربح العلوي* 

 .بقرية بشني 8751 سنة من مواليد ، ربّة بيت،السيدة مباركة الغرابي* 

 .8762 سنة من مواليد ،رئيسة مصلحة الشؤون المالية ،السيدة مبروكة بوشنيبة* 

  . 11962678 الهاتف ،18/81/8719 ،عائشة ثامر بنت علي بن عبد هللا السيدة  *

                  .17969778 الهاتف ،غيدمة الشمالية، 8766مواليد  ، ربّة بيت،سعاد حامد السيدة  *

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Louis (André), Aux Nefzaouas les palmiers les hommes, p. 12.                            

- Moreau (Pierre), « des lacs de sel aux chaos de sable le pays des nefzaouas », 

In IBLA, 1947, p. 97.  

- Martel (André), Les conflits Sahara tripolitaine de la Tunisie (1881- 1911), 

Presse Universitaire, 108, Borel Germain, 1965, p. 68. (ancien officier interprète 

des affaires indigènes en Tunisie, deux années aux nefzaouas revue n°18 1911 

 page 51).                                                            

- M’halla (Moncef), « Sahara et Oasis avant la fin du bédouinisme le sud-ouest 

tunisien au 18 et 19
ème

 siècle », Colloque du festival de Douz, 2002. 

المغاربة لطباعة واشهار ,المعمارات نفزاوة التاريخ والجغرافيا وقرى واح، (محمد)الجزيراوي  -

 .197- 192.ص ,1289،تونس، الكتاب

-867ص ، 8717، تونس، دار العربية للكتاب، ترحالهم مع البدو في حلهم و، (محمد)المرزوقي  -
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865-866.) 

                                ، الشركة العالمية (والية قبلي) تعريف بالقبائل في منطقة نفزاوة ابل وعزائل و ، (محمد)بن ميلود  -

 .1222 ،سوسة ،للطباعة

، 1229 جانفي، قابس ، مطبعة الخدمات السريعة، لعاب من ذاكرة الصحراءأ، (محمد الهادي)فريجة  -

 .12ص 

  ، مجلة الثقافة الشعبية، "الزوايا و الطرق الدينية بالبالد التونسية منطقة دوز عينة",(محمد)لحول -

 .السنة الثانية ،العدد الرابع، البحرين

 .1229 تونس، التنمية الثقافيةوكالة احياء التراث و ،متحف الصحراء بدوز، (محمد المنصف) محلة -

         .1225تونس  ،ريجستارسالة م ،( 1587-1556)استقرار عروش نفزاوة ، (فيصل)معالي  -

 

 الّسمعيّة البصريّة -

         1 تغطية التلفزة الوطنية األولى لفاعليات الدورة السابعة لمهرجان القرى الصحراوية بوالية بشني أيام -

 ."تراثنا أصالتنا "تحت عنوان  1289سبتمبر  9و 

من خالل ربط مباشر لكل فعليات الزيارة مباشرة من مقامات رجال  في  تغطية راديو نفزاوة أف أم -

                                                                                                                                          .قعود من قلب الصحراء

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

بمتحف الصحراء التقاليد معروضة بمتحف العادات ويلة غريب حدود امتداد قبخريطة توضح مسالك و -

 .بدوز

 في متحف العادات والتقاليد بمتحف الصحراء محفوظةلتي ترتديها تجسيم لعروس غريب والحلي ا -

                         .بدوز

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -5

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

          .1281سبتمبر  1الى  1281سبتمبر  5من  -

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .قبلّي ،محافظ تراث ،مبروكة الطبال -

 .جمعيّة األلعاب الّشعبيّة بقرية بشني -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                 .1287مارس  -

 

 محّرر البطاقة  -

 .مبروكة الطبال

 

 


