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ملخصات المتدخلين باللغة العربية

 عبد الحق معزوز:اإلسم واللقب
 استاذ التعليم العالي:الرتبة
 معهد االثار:المؤسسة
 الحرف والصناعات في عهد الدولة الحمادية:عنوان المداخلة
. بجاية، القلعة، بنو حماد، المهن، الصناع، الصناعات،  الحرفيون، الحرف:الكلمات المفتاحية
الملخص
 إال أن،رغم قلة المصادر والمراجع التي تطرقت إلى موضوع الحرف والصناعات في المملكة الحمادية
الكثير من المؤشرات المادية والتاريخية تدل على أنه كانت هناك عدة حرف وصناعات كانت منتشرة في مختلف
. )المدن الكبرى للمملكة وخاصة في عاصمتيها (القلعة و بجاية
ولعل من أبرز ما أشار إليه المؤرخون والجغرافيون من صناعات وحرف هي ورشات صناعة البواخر في
 والمعاطف، صناعة اللبابيد الجلدية المصنوعة من الجلد،  وصناعة المطاحن والرحى،بجاية ومرسى الخرز
.المشمعة واألكسية القلعية (نسبة للقلعة )الصفيقة وصناعة الشواشي الغالية الثمن
،وقد كان إلى جانب ذلك في القلعة وبجاية وبعض مدن المملكة حرفيون وفنيون ونقاش ومذهبون وبناءون
 وال أدل على ذلك ما تعرضه الكثير من،ونحاتون وخطاطون مهرة برعوا في الكثير من الصناعات والمهن
المتاحف الزائرية من تحف وصناعات حمادية نادرة تدل على رفاهية المملكة وازدهار صناعاتها ورواج
تجارتها مع المشرق والمغرب وبها تحل الشدود و تباع البضائع باألموال المقنطرة حسب اإلدريسي
Mots clés : artisanat, artisans, industrie, métiers, Beni hamad, Citadelle, Bejaia
L'artisanat et l’industrie à l’époque du royaume Hammadite
Résumé
Les sources et les ouvrages n’évoquent pas de façon substantielle le sujet ayant
trait aux métiers et l’artisanat dans le royaume Hamadite, cependant des indices
matériels et des références historiques attestent de la présence des métiers liés à
l’artisanat disséminés dans les principaux centres urbains notamment dans sa capitale
(La citadelle et Bejaïa).
Les historiens et géographes mentionnent particulièrement les industries liées
aux ateliers de construction navale à Bejaia et de la fabrication perlière ainsi que le
façonnage des moulins. Ils citent également des réalisations faites en cuir tels que les
manteaux enduits et des tuniques et des chéchias aux prix excessif.
En outre, ils existaient dans la citadelle, dans la ville de Bejaia et dans certaines cités
du royaume une pléiade de corporation de métiers : des artisans, des techniciens, des
sculpteurs, des constructeurs et des calligraphes chevronnés, qui ont excellé dans de
nombreux secteurs et professions. Ces expressions artistiques parfois rares de l’art
Hamadite témoignent de l’opulence du royaume et de son rayonnement, le
développement de son industrie et la maîtrise de cet art a fait de sa production une
denrée très recherchée des connaisseurs, qu’ils soient orientaux et occidentaux, et
était vendue à un prix démesuré selon l’historien El Idrissi.

 زكية راجعي:اإلسم و اللقب
 أستاذة التعليم العالي:الرتبة
 معهد اآلثار جامعة الجزائر:المؤسسة
 األندلسيون ودورهم في حرفة البناء بالجزائر في العهد العثماني:عنوان المداخلة
.بناء، معماريون،  مهندسون،حرف، اندلسيون،  عثمانية، دولة،  جزائر: الكلمات المفتاحية
الملخص
 انضوت بالد المغرب األوسط (الجزائر) تحت لواء الدولة العثمانية أصبحت أقوى،م61 خالل القرن
 ونظرا، فشهدت العديد من هجرات األندلسيين الفارين من بطش المسيحيين،دولة في المنطقة عسكريا واقتصاديا
الستت اب األمن واالستقرار اندمجوا مع سكان المنطقة واستطاعوا أن يبرزوا في عدة أعمال منها الزراعية
 إذ ساهموا في تطوير البناء ظهر من خالل، وقد كان لهذه األخيرة أثر بالغ في البالد،والتجارية والحرفية
 إذن من هم هؤالء المهندسون المعماريون؟ وما هي أهم،منجزاتهم المعمارية منها ما اندثر ومنها مازال قائما
منجزاتهم المعمارية التي أقاموها؟ وما هي الطرق التي أحدثوها في البناء؟ هذا ما نحاول توضيحه في هذه
.الورقة البحثية
Mots clés : Algérie, ottomans, andalous, artisanat, architecte, bâtiment
Les Andalous et leur rôle dans le secteur de la construction en Algérie à l'époque
ottomane
Au cours du XVI e siècle, le Maghreb central (Algérie) est devenu partie intégrante
de l’empire ottoman ;le pays le plus puissant de la région sur le plan militaire et
économique. De nombreuses migrations andalouses fuyant l’oppression des chrétiens
se sont fusionnées avec les habitants de la région. Les andalous se sont distingués
dans plusieurs domaines : l’agriculture, le commerce et l’artisanat et ont eu un impact
significatif sur le pays en contribuant au développement du bâtiment, en temoignent
leurs oeuvres architecturales, disparues et celles toujours debout. Qui sont ses
architectes ? Et quelles sont les nouvelles méthodes introduites à l’architecture ? C'est
ce que nous essayerons d'expliquer dans ette communication

االسم و اللقب :نجمة سراج
الرتبة :استاذ محاضرة ب
و محمد شريف حمزة
الرتبة:استاذ التعليم العالي
المؤسسة  :معهد االثار جامعة الجزائر 2
عنوان المداخلة :حرفة زراعة الكروم وتصنيع الخمر من خالل الفسيفساء الرومانية بالجزائر
الكلمات المفتاحية :فسيفساء زراعة الكروم صناعة الخمر كلكاتوراس موريطانيا نوميديا
الملخص
تعد الكرمة من النباتات القديمة بالشمال اإلفريقي ،و تؤكد لنا المصادر اإلغريقية القديمة إنتشارها بمناطق
عديدة من الشمال اإلفريقي ،نقف عند صورها من خالل الفسيفساء القديمة التي تظهر لنا أوراق و عناقيد العنب
كرموز لفصل الخريف أو للداللة على الربّ ديونيزوس او رموزا ألتباعه  .لقد شكلت حرفة زراعة الكروم و
تصنيع الخمر الموضوع األساسي لبعض التبليطات بشمال إفريقيا و خاصة بالجزائر القديمة و سوف نحاول
إبراز هذه الحرفة من خالل تحليل مختلف اللوحات الفسيفسائية التي تم اكتشفاها في الجزائر .
Les métiers relatifs à la viticulture à travers les mosaïques romaines
D’Algérie
Mots clés : mosaïque, viticulture, vinification, calcatores, Maurétanie, Numidie
La viticulture est connue en Afrique du nord depuis bien avant l’avènement de la
romanisation. Elle est particulièrement attestée durant l’époque Romaine à travers
l’iconographie, l’épigraphie et la littérature antique.
Les provinces de la Maurétanie Césarienne et de la Numidie ont livré
d’importantes mosaïques qui représentent des scènes d’un grand réalisme relatives
aux travaux de la vigne. Il s’agit, donc ici, de mettre en évidence tous les métiers liés
à la viticulture et à la vinification en Algérie à l’époque romaine.

االسم واللقب :بوسليم صالح
االرتبة :أستاذ التعليم العالي
و بن صغير حضري يمينة
الرتبة :أستاذ محاضر ةأ
المؤسسة :جامعة غرداية
عنوان المداخلة :دور الصناعة التقليدية في تفعيل السياحة الصحراوية بالجنوب الجزائري.
الملخص
يعتبر قطاع الحرف والصناعات التقليدية من أهم القطاعات االقتصادية التي تُوليها الحكومات والدول
اهتماما واسعا ،وذلك لما يق ّدمه من ديناميكية على المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي للشعوب واألمم.
وفي الفترة األخيرة ،أخذت الجهات الوصية على هذا القطاع في الجزائر تنتبه بعض الشيء إلى حماية ما
تتوفر عليه من تراث للصناعات التقليدية ،وتسعى في الوقت ذاته إلى تسخير هذا التراث للمساهمة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وسنعمل من خالل هذه الورقة البحثية ابراز الدور الذي يمكن أن تؤديه الصناعة التقليدية في تفعيل السياحة
الصحراوية بالجنوب الجزائري بعد استرجاع السيّادة الوطنية .وتوصّل البحث في األخير إلى جملة من
االستنتاجات والتوصيات التي يؤدي العمل بها إلى تفعيل هذا الدور.

Le rôle de l’artisanat au développement
Du tourisme saharien au sud algérien
Résumé
L’artisanat et l’industrie traditionnelle font partie des plus importants secteurs
économiques pour les états et les pays du fait qu’ils représentent une forte dynamique
sur le plan économique, social et culturel. A l’heure actuelle, tous les responsables de
ce secteur en Algérie, oeuvrent pour la protection du patrimoine artisanal et son
intégration dans le développement économique, social et culturel.
A travers cette intervention, nous allons tenter de mettre en évidence le rôle que
l’industrie traditionnelle peut jouer dans le développement du tourisme saharien en
Algérie.

االسم و اللقب :احمد حسين عبد الرحمن
الرتبة :باحث
قسم االثار – جامعة الخرطوم – السودان
عنوان المداخلة :العمارة الطينية التقليدية في السودان :دراسة في االستمرارية الثقافية
الكلمات المفتاحية :النوبة ،كرمة  ،العمارة الطينية ،السودان القديم
الملخص
يعتبر الطين من أقدم مواد البناء التي عرفها اإلنسان عبر الفترات الحضارية المختلفة ،وقد شهدت منطقة
النوبة (السودان) تطورا كبيرا لحرفة البناء التقليدي من الطين والتي أسسوا عليها العمارة السكنية والدينية
وغيرها ،وقد حافظت على نمط العمارة الطينية التقليدية المتوارثة من التراث العمراني في الحضارات السودانية
القديمة ،كما تمثل هذه المنطقة نماذج حية لهذا النمط ،ومن أبرز سمات هذه العمارة االستخدام المكثف للمواد
الطينية في البناء .على وجه الخصوص التقاليد المعمارية في حضارة كرمة التي تعود لأللف الثالث قبل الميالد
والتي تعتبر النموذج األبرز واألقدم للبناء الطيني متعدد الطوابق في افريقيا حيث تشكل مزيجا ً من خصائص
العمارة السودانية القديمة ،وبالتالي يهدف هذا البحث إلى التأكيد على اهمية دراسة حرفة البناء وسمات العمارة
التقليدية المشيدة من الطين وتطور تقنياتها وانماطها المختلفة بجانب كيفية الحفاظ عليها .كما يهدف إلى معرفة
طبيعة البناء بالطين ومراعاته للبيئة في السياق الحديث ،وقد تم استخدام منهج يعتمد على جمع معلومات أثرية
وإثنوغرافية وتاريخية بعدة وسائل ومن ثم دراسة المعلومات وعالقتها بالقضية موضوع الدراسة عن طريق
الوصف والتحليل والمقارنة بين االنماط التقليدية في العصور المبكرة مع مثيالتها الحالية ،ومن نتائج الدراسة ان
حرفة البناء بالطين استمرت حتى االن تمثل نشاطا ً مهما ً يرتبط بالعمق الحضاري والتاريخي للسودان وهي
استمرار لتقنيات ومهارات وأساليب حرفة بناء العمارة الطينية التي انتشرت بصورة كبيرة في انحاء عديدة من
بالد النوبة لمالءمتها للبيئة والمناخ ،ونسبةً لتفردها وقيمتها الحضارية فقد وضعت بعض مراكز البناء الطيني
في القائمة التمهيدية للتراث العالمي مما يتطلب وضع الخطط الالزمة للحفاظ على هذا النمط المتميز من التراث
العمراني واستمراريته الثقافية.

Ahmed Hussein Abdelrahman Adam
Department of Archaeology – University of Khartoum – Sudan
Traditional clay architecture in Sudan: A study on cultural continuity
Keywords: Nubia, Ancient Sudan, Kerma, Mud building
Abstract
The area of Nubia (Sudan) has been a major development for the traditional mudbrick building, which has been built for residential, religious and other architecture. It
has preserved the traditional clay architecture inherited from the urban heritage in the
Sudanese civilizations and this area represents a living models of this style, and one
of the most prominent features of this architecture is the intensive use of clay
materials in construction. In particular the architectural traditions of the civilization
of Kerma, which dates back to the third millennium BC and is considered the most

prominent and oldest model of multi-storey mud building in Africa, which is a
mixture of the characteristics of the old Sudanese architecture. This research aims to
emphasize the importance of studying the mud building craft and the traditional
architectural features clay and the development of their techniques and different
patterns as well as how to preserve them. It also aims to know the nature of mud
building and its environmental respect in the modern context, a method has been used
to collect archaeological, ethnographic and historical information in a number of
ways and then to study the information and its relation to the subject of the study by
describing, analyzing and comparing the traditional patterns in the early ages with the
current ones. The results of the study explained that the mud building craft has
continued so far and represents an important activity related to the depth of
civilization and history of the Sudan as it is a continuation of the techniques, skills
and methods of building clay architecture, which spread widely in many parts of
Nubia which suit the environment and climate, and the proportion of its uniqueness
and value of this civilization has developed as some mud building centers were
announced in the tentative list of the world heritage, which requires the development
necessary to maintain this distinctive style of urban heritage and cultural continuity
plans.

اإلسم و اللقب:مهتاري فائزة
الرتبة :أستاذة التعليم العالي
المؤسسة :جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
اإلسم و اللقب دحماني صبرينة
الرتبة أستاذة محاضرة أ
عنوان المداخلة :واقع وأفاق الحرف والصناعات التقليدية بعاصمة الزيانيين (تلمسان)
الكلمات المفتاحية:الحرف ،الصناعات ،صناعة الذهب ،صناعة المنسوج ،دراسة تاريخية وميدانية .
Mots clés :artisanat, industries, or, tissage, étude, historique, terrain.
إن الحديث عن الحرف والصناعات على اختالفها سواء كانت حديثة أم بدائية ،يحتم علينا اإلشارة إلى أنها
من الحرف المعروفة قديما وأنها قد لعبت دور ا هاما في تطوير المجتمعات البشرية بشكل أو بآخر ،حتى أنها قد
غيرت سلوك اإلنسان داخل هذه المجتمعات التي كانت ضيقة تشمل عدة قبائل موزعة على إنحاء مختلفة من
العالم ال تربطها إال صالت منقطعة تكتسي في الغالب االحتياط والحذر من الغير والعنف والغلبة والقهر والجور
كما هو الشأن بالنسبة للمقايضة كصناعة األواني واألسلحة وبعض الوسائل البسيطة ليتطور األمر بعدها
وبتوجيه االهتمام لمجاالت تعتبر إلى حد ما كمالية كصناعة الحلي و أدوات الزينة انطالقا من موجودات طبيعية
كأصداف واألحجار وأسنان الحيوانات ....ثم تطور هذا النوع من الصناعات التقليدية التي حافظت على أصالتها
وأولت بالغ االهتمام لإلنسان بدل اآللة فيظهر من خاللها مدى مهارة الصانع وتحدد عبرها الطابع المميز
لإلنسان حيث أن لكل قطر مميزاته الخاصة به حتى وإن تعلق األمر بمجال واحد أو بصناعة بعينها .فمن هذا
المنطلق سنعالج موضو ع دراستنا هذه ،كوننا سنسلط الضوء على الصناعات والحرف المعروفة بكثرة بمدينة
تلمسان وعلى حقائقها ومسيرتها التاريخية وحاضرها وحتى طرح بعض اإلشكاليات حول مستقبلها ومصيرها
 .سنتناول بالدراسة حرفة صناعة الذهب بتلمسان من خالل دراسة تاريخية و ميدانية و كذا حرفة
Résumé
Le sujet de l’artisanat (ancien ou récent) est d’une grande diversité et nous
renseigne sur le grand rôle qu’il a joué dans le développement des sociétés anciennes,
d’une façon ou d’une autre. Cependant, malgré la difference des anciennes tribus à
travers le monde, ces dernieres luttaient toutes dans le but de survivre, en fabricant
des armes, et des outils, au début.Puis petit à petit, elles se sont interessées à d’autres
domaines de la vie telle l’orféverie et les nécessaires de beauté à partir de matériaux
naturels.L’artisanat a conservé ainsi son originalité et sa beauté à travers son style
traditionnel qui reflète l’authenticité et l’habilité de l’artisan.
Nous allons aborder dans cette communication deux métiers très anciens à
Tlemcen, la fabrication des bijoux qui représente un patrimoine très important encore
vivant dans notre ville, ainsi que l’art du tissage "mansoudj", qui est en voie de
disparition.

 عبدالقادر دحدوح:االسم و اللقب
. استاذ:الرتبة
. المركز الجامعي تيسمسيلت:المؤسسة
 الحرف والصنائع بمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني من خالل الوثائق المخطوطة:عنوان المداخلة
 حرفيون، اسواق،صنائع،  حرف، اوقاف،عثماني، عهد،  قسنطينة، مخطوط،  ارشيف: الكلمات المفتاحية
الملخص
ال زالت تضم مراكز األرشيف بالجزائر وخارجها العديد من الوثائق المخطوطة حول مدينة قسنطينة
 والتي من ابرزها نذكر دفتر أوقاف مدينة، ومنها ما زال ينتظر، منها ما تم تحقيقه ونشره،خالل العهد العثماني
 ومن خالل دراستنا لعينات معتبرة من هذه المخطوطات تم، سجالت المحكمة الشرعية وغيرها،قسنطينة
 سواء من حيث تنوع،استخالص معارف جد مهمة حول الحرف والصنائع بمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني
 وهي، أو الهيكل التنظيمي للحرفيين، أو من حيث توزع الحرفيين على أحياء وأسواق المدينة،هذه الحرف
.الدراسة التي نود أن نقدمها في هذه المداخلة
Métiers et artisanat dans la ville de Constantine pendant la période ottomane à
travers les documents manuscrits
Mots clés : archive, manuscrit, Constantine, époque, ottomane, Awkaf, artisanat,
industries, artisans

Résumé
Les centres d’archives en Algérie et à l’étranger regorgent de documents
manuscrits sur la ville de Constantine pendant la période ottomane. Certains édités et
publiés et d’autres attendent toujours comme « Le registre du Wakf de la ville de
Constantine », « les archives de la cour de la Charia », etc.
Après étude d’échantillons significatifs de ces manuscrits, une connaissance
remarquable des métiers et de l’artisanat dans la ville de Constantine durant l’ère
ottomane a été tirée, tant du point de vue de la diversité de ces métiers que de la
répartition des artisans dans les quartiers et les marchés de la ville, ou de la structure
organisationnelle des artisans. C’est l’étude que nous aimerions présenter dans cette
intervention.

اإلسم واللقب :عبد الكريم براهمي
الرتبة :باحث
المؤسسة :مخبر بحث دراسات مغاربيّة ،كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة بتونس
تنموي للحرف اليدو ّية التّقليديّة :الحرف المنزل ّية بالمناطق الدّاخل ّية ،البالد التونسية
عنوان المداخلة :الدور ال
ّ
نموذجا
الكلمات المفتاحية :الحرف ،تّنمية ،محليّة ،مناطق دّاخليّة ،بالد ،تونسيّة
الملخص
انحسر دور الحرف اليدويّة ال ّتقليديّة في اقتصاد العديد من بلدان الجنوب منها البالد ال ّتونسيّة بسبب تأثير
الحداثة منذ بدايات الفترة االستعماريّة ،ففقدت العديد منها وظيفتها ال ّنفعيّة العمليّة فأصبحت قطعا فنّية .واحت ّد هذا
االنحسار بتأثير العولمة ،ما أ ّدى إلى اندثار حرف يدويّة عديدة .ورغم األزمة التي يعيشها قطاع الحرف اليدويّة
فقد بات في العشريّات األخيرة خيارا تنمويّا بديال ومقاوما للحداثة وهجمة العولمة .فالحرف اليدويّة ،إذن ،هي
بديل تنمويّ للح ّد من البطالة ألنّه يش ّغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة ،وصديق للبيئة العتماده على خامات
طبيعيّة ،ومخفّف لشراسة المنافسة االقتصاديّة لتوفيره ال ّدخل وتنشيط السياحة ودعم الصّادرات ،ومحافظ على
الخصوصيّات الثقافيّة وال ّشخصيّة الوطنيّة أمام هجمة الثّقافة الواحدة.
األول بعرض نماذج من الحرف اليدويّة
ويتض ّمن هذا العمل بعد توضيح بعض المفاهيم مبحثين :يهت ّم ّ
المنزليّة األكثر انتشارا في المناطق ال ّداخليّة بالبالد التّونسيّة ،منها :حرفة النّسج اليدويّ  ،وتمليس (قولبة) الطّين،
و ضفر سعف النّخيل ،وضفر الحلفاء ونسجها .ويبيّن ّ
الثاني ،دور الحرف المنزليّة في التّنمية المحليّة المستدامة
في مختلف أبعادها االقتصاديّة واالجتماعيّة والبيئيّة والثّقافيّة.

Rôle des métiers traditionnels dans le développement local ; l’exemple des
métiers à domicile dans les régions intérieures de la Tunisie.
Mots clés : métiers, traditionnels , développement, local , régions, intérieures ,
Tunisie.
Résumé
Dans l’économie de nombreux pays du sud, notamment la Tunisie, le rôle des
métiers traditionnels a été réduit à cause de la modernité. En effet, nombreuses sont
les activités qui ont perdu leur fonction utilitaire pour se restreindre à des œuvres
d’art. Cette restriction s’accentue en raison de la globalisation, ce qui a provoqué la
disparition de plusieurs métiers traditionnels. Malgré la crise qu’il traverse, le secteur
des métiers traditionnels est devenu, dans les dernières décennies une option de
développement luttant contre le modernisme et l ‘attaque agressive de la
mondialisation. En fait, c’est une excellente alternative, amie de l’environnement,
puisque ces métiers sont à la base de matières premières naturelles. Ils offrent aussi

un grand potentiel d’emploi, limitant ainsi, le taux de chômage. En outre grâce à ces
métiers à domicile, on cherche à tempérer la concurrence économique, en fournissant
un revenu, en animant le secteur touristique et en soutenant les exportations. Par
ailleurs, ils préservent les spécificités culturelles et l’identité nationale, contre
l’attaque violente de la monoculture.
Cette recherche, contient, outre l’explication de certains concepts, deux études. La
première expose certains métiers traditionnels les plus répandues dans les régions
intérieures de la Tunisie, à savoir, le textile, la poterie, la confection de l’alfa et le
tressage de la paille des palmiers. La seconde révèle le rôle des métiers dans le
développement durable, dans ses différentes dimensions économiques, sociales,
environnementales et culturelles.

االسم واللقب :حندوقه إبراهيم فرج
الرتبة :استاذ محاضرا
المؤسسة :كلية الدراسات األفريقية العليا -جامعة القاهرة
عنوان المداخلة :الخرز الزجاجى فى حضارة زيمبابوى الكبرى خالل العصر الحديدى المتآخر
الملخص
اكتشف فيسنت بيجادو حضارة زيمبابوى الكبرى عام 6356ميالديًا ،وذلك أثناء توغله في الغابات بحثًا عن
الذهب والعبيد ،فكان اول أوربي يشاهد مجتمعًا مدنيًا متقد ًما جنوب الصحراء الكبرى داخل مدينة أفريقية مهيبة -
محاطة بسور حجري ضخم  -تضم أجناسا ً وأعراقا ً عديدة .غير أن بيجادو نسي مكان المدينة (التي تقع حاليا
ضمن دولة زيمبابوي في جنوب القارة) فلم يصدق روايته أحد .وفي مطلع القرن التاسع عشر كانت المدينة قد
أخليت تماما من سكانها وتحولت لمجرد أطالل حجرية عظيمة .وفي منتصف القرن التاسع عشر (وتحديدا عام
 )6111تم اكتشافها مجددا من قبل م غامر بريطاني يدعى آدم ريندرز أفترض خطأ أنها بقايا حضارة أجنبية
وحين احتلت بريطانيا كامل المنطقة (عام  )6185أطلقت على المكان اسم قالع !!بيضاء هاجرت للجنوب
فيكتوريا  -أسوة بشالالت فيكتوريا في نفس المنطقة  -غير أنه ظل يعرف في اللغة المحلية باسم زيمبابوي (أو
مدينة الحجر بلغة قبائل الشونا) ..وفي عام  6811تم اختيار «زيمبابوي» اسما رسميا للدولة المستقلة بعد تفكك
كانت زيمبابوى الكبرى تعد مركزا تجاريا هاما على طريق تجارى عرف ..حكومة روديسيا العنصرية البيضاء
باسم تجارة حوض الزمبيزى او تجارة المسافات الطويلة .وتكمن اهمية الخرز الزجاجي فى كونه مؤشراً على
وجود حركة تجارية ودليالً على انتشار تقنية صناعة الخرز .إضافة لذلك ،يمكن تحليل تركيب الخرز الزجاجي
والمساعدة في فهم مصادر الخرز.لقد كان الخرز الزجاجى واحدًا من وسائل التبادل التجارى فى المنطقة ان لم
يكن اهمها على االطالق ،وكان لهذا الخرز استخدمات عدة وال سيما االستخدام جنائزي وذلك بالنسبة للجانب
االفريقى  ،كما انه تعددت اشكاله والوانه والمناطق المختلفة الوارد منها سواء من الهند او من منطقة حوض
البحر المتوسط ليدخل ضمن شبكة من المقايضات التجارية وصوال الى زيمبابوى الكبرى

 عبد الرحمن بعثمان:اإلسم واللقب
 أستاذ محاضر أ:الرتبة
 جامعة أدرار:المؤسسة
 الهجريين11 و11  الصناعات الدوائية والطب الشعبي بمنطقة توات خالل القرنين:عنوان المداخلة
دراسة من خالل الوثائق المحلية المخطوطة
.  الخلطات.  توات.  االعشاب.  االمراض.  الوثائق المخطوطة.  الطب الشعبي:الكلمات المفتاحية
الملخص
تعد صناعة الدواء والطب الشعبي خالصة لخبرات المجتمعات حيث انفرد بهذه الحرفة أناس متخصصون
لجأ إليهم العامة لالستطباب حيث تكون لهؤالء معرفة تراكمية بكيفيات صناعة الدواء وفوائد األعشاب الطبية
 وتفيدنا المخزون الوثائقي الموجود، المحلية وقد أفلحوا في عالج الكثير من اإلمراض المستفحلة في مجتمعاتهم
 بكم هائل من المعلومات حول سبل االستطباب،على مستوى خزائن منطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري
 ومعظم هذه الوثائق عبارة عن، للهجرة65 و62 وأنواع االمراض المستفحلة في مجتمع توات خالل القرنين
قصاصات معدة كوصفات طبية مقدمة مت طرف الطبيب المعالج أو تقييدات على الوجوه الباطنية ألغلفة الكتب
وفي أحسن االحوال فوائد واستطرادات وفوائد داخل كتب فقهية أوقصائد كما هو الحال بالنسبة لقصيدة سيدي
 ويمكن من خالل استثمار هذه المادة الوثائقية تكوين،البكري بن عبد الرحمن في األدوية والخلطات الصحية
صورة واضحة عن أهم الصناعات الدوائية والطب الشعبي ورواده بمنطقة توات خالل الفترة المدروسة وهو ما
ستحاول هذه الورقة البحثية إبرازه باالعتماد على المخزون الوثائقي المتاح
La pharmacie et la médecine traditionnelles dans la région du Touat aux
XIIe et XIIIe siècles (de l’hégire) Étude à travers les manuscrits locaux
Mots clés : médecine, traditionnelle, manuscrits, maladies, herbes, Touat,
remèdes.
Résumé .
La pharmacie et la médecine traditionnelle sont considérées comme un pur résultat du
savoir-faire accumulé des sociétés traditionnelles. Ces métiers sont souvent exercés
par des spécialistes qui ont acquis une expérience cumulative afin de la mettre au
service de la population locale. Ces maitres guérisseurs ont, en effet, réussi à trouver
des remèdes à plusieurs maladies au sein de leurs communautés.
Dans la région du Touat, au Sud-Ouest Algérien, nombreux sont les manuscrits
qui peuvent parfaitement révéler les types de maladies répandues dans la région
pendant le XIIe et le XIIIe siècle (de l’hégire). Ils peuvent également nous donner
une idée générale sur les prescriptions déployées afin d’y remédier. La quasi-totalité
de ces manuscrits est conservée sous forme de petits feuillets en guise d’ordonnance
médicale prescrite par le médecin traitant. On peut également retracer ces
prescriptions sur le dos des couvertures des livres, comme on peut les trouver d’une
manière explicite dans les nawāzil ,en guise de poèmes, à l’exemple du poème de
Sidi al-Bakrī bin ‘Abd al-Rahmān évoquant les bonnes potions médicales et
thérapeutiques du Touat. On pense qu’il est tout à fait plausible, dans cette étude, et à
travers les manuscrits disponibles dans les khizānāt du Touat, de dresser un tableau

descriptif et analytique sur le domaine thérapeutique et médicinale au Touat du XIIe
et du XIIIe siècle (de l’hégire).

االسم و اللقب /علي بوتشيشة
الرتبة /استاذ محاضرا
المؤسسة /معهد االثار جامعة الجزائر2
عنوان المداخلة :فن صناعة المخطوط اإلسالمي ؛ نشأته وتطوره وأهميته لدى الباحثين في علم المخطوط
واآلثار.
الكلمات المفتاحية  :علم ،المخطوط  ،فن ،صناعة  ،أقالم ،ورق،أحبار،تسفير
الملخص
ألف المسلمون منذ العصور المبكرة لإلسالم نتاجا علميا ضخما من الكتب والمؤلفات ،التي وصلنا بعضها
في صورة مئات اآلالف من المخطوطات التي كانت السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل المسلم فجعلوا
منها تحفا فنية ثمينة ،والحق أن ما وصلنا يعتبر غيضا من فيض ،ومع ذلك فإنها كانت كافية لتكشف بوضوح
نضج التفكير الذي بلغه المسلمين قياسا إلى أزمانهم وعصورهم ،هذا من جهة ومن جهة أخرى بينت لنا مدى
التقدم الكبير الذي أحرزه المسلمون في فن صناعة المخطوط والتي كانت صناعة رائجة حينها .لقد نهض
المسلمون بهذه الصناعة – المرتبطة حاليا ارتباطا وثيقا بعلم الكوديكولوجيا -وتفوقوا فيها ،فاستطاعوا بالتالي أن
يسجلوا أفكارهم وأفكار من سبقهم مما ضمن بقاءها لمدة طويلة لينهل منها المتقدمين والمتأخرين ،بل وألفوا فيها
إن
عديد التصانيف ذات القيمة العلمية المعتبرة مما ال غنى للمشتغلين بعلم االثار وبعلم المخطوط عنها.
مداخلتنا تتمحور أساسا حول فن صناعة المخطوط االسالمي مع التطرق إلى القواعد التي تقوم عليها ،ثم إبراز
ضرورة بعثها من جديد لما لها من أهمية معتبرة ،خاصة فيما يتعلق بعملية صيانة وترميم آالف المخطوطات
التي أصبحت عرضة للضياع والتلف.
Keywords: Codicology, art, manuscript, industry, pens, paper - inks, binding
Abstract
Muslims have long produced a great scientific production of books, some of wich
have come in the form of hundreds of thousands of manuscripts which were the only
way to preserve what was produced by the Muslim mind by creating works of art.
The little that has come down to us perfectly reveals to us a highly evolved spirit and
a great development in the art of manuscripts in the Muslim era. Muslims have
developed this industry which is currently closely related to the science of
codicology. They were also able to immortalize their ideas and those of their
predecessors on these manuscripts and established rich catalogs of great scientific
value. Our intervention will focus on the art of the manuscript industry among
Muslims with its different rules and the need to revalue this art and restore the
thousands of manuscripts in danger.

االسم و اللقب :ارزقي بوخنوف
الرتبة :استاذ محاضرا
االسم و اللقب :اعشوشن واعمر
الرتبة  :استاذ محاضرا
المؤسسة :معهد االثار جامعة الجزائر 2
عنوان المداخلة  :منشأة صناعة الخمور للموقع االثري لمالكووجهة منتوجها في الفترة القديمة
الكلمات المفتاحية:الموقع االثري لمالكو ،منشئة ،اللقى ،الخمور
الملخص
إذا كانت المكتشفات االثرية قد زودتنا بمعلومات مهمة حول تجارة الخمور في موريطانيا القيصرية
وذلك بعد اكتشاف بقايا انفورات في أوستي وروما ومناطق أخرى من اإلمبراطورية الرومانية تحمل أختام باسم
مدينة تبوسبتو التي تقع في منطقة الصومام ،وتبعد عن مقر والية بجاية بـ 23كم .ولكن لم يتم أي اكتشاف
لمخلفات أثرية تدل على وجود هذه الصناعة في المنطقة التي تحيط بهذه المدينة.
لقد وجدت هذه اإلشكالية جزءا مهما من حلها ،وذلك بعد اكتشاف الموقع االثري لمالكو ،بترا قديما أثناء أشغال
انجاز الطريق االجتنابي الذي يربط الطريق السيار شرق غرب بالميناء البحري لمدينة بجاية ،سنة  .2162يقع
هذا الموقع االثري في بلدية صدوق على بعد 53كم من مدينة تبوسبتو االثرية وعلى بعد  31كم على البحر
المتوسط.
بعد نجاحنا في انقاذ هذا الموقع من أشغال الطريق االجتنابي ،قمنا بإنجاز أشغال حفرية أثرية والتي
مكون من منشأتين باإلضافة الى اكتشاف لقى اثرية متنوعة بهذا
مكنتنا من استخراج قطاع صناعة خمور،
َ
القطاع .نصف من خالل عملنا هذا طريقة صناعة الخمور في هاتين المنشأتين ونوع اللقى االثرية التي عثرنا
عليها في هذا القطا ع ،باإلضافة الى مقارنة بقايا أنواع االنفورات التي اكتشفت على مستوى موقع مالكو مع التي
اكتشفت في روما ومواقع اثرية أخرى وذكرت في المراجع االثرية .تهدف هذه المقارنة الى التحقق من فرضية
ان كمية كبيرة من الخمور المستهلكة في روما كان مصدرها منطقة الصومام.

Installation viticole du site archéologique
de Mlakou et destination de sa production à l’antiquité.
Mot clés : Site, antique, Mlakou, fabrique, mobilier, vin.

Résumé
les découvertes archéologiques des années 80 ont fourni d’importantes
informations sur le commerce du vin de la Mauritanie Césarienne par la découverte
de restes d’amphores portant des timbres au nom de la cité Tubusuctu à Ostie et à
Rome . Mais, aucune découverte n'a été signalée dans les environs de Tubusuctu
indiquant l’existence de vestiges d’un centre de production du vin.
Jusqu’a la redécouverte du site archéologique de Mlakou, antique Petra situé à 55km
du chef-lieu de la wilaya de Bejaia et à environ 30km sud-ouest de la ville antique de

Tubusuctu lors des travaux de réalisation du tracé de la bretelle d’autoroute qui relie
l’autoroute est-ouest au port maritime de la ville de Bejaia en 2014.
Après la sauvegarde de ce site, nous avons effectué des travaux de fouille qui
ont permis de dégager un secteur viticole, composé de deux fabriques en plus d’un
mobilier archéologique varié. Nous décrivons dans notre intervention le
fonctionnement de ces installations et le type du mobilier dégagé dans ce secteur ainsi
qu’une comparaison des restes de types d’amphores trouvés au niveau de notre site
avec ceux découvert à Rome et dans d’autres sites. Cceci dans le but de vérifier le
degré de véracité de l’hypothèse qu’une partie importante du vin consommé à Rome
provenait de la vallée de la Soummam.

اإلسم واللقب :ليــــــلى مـــــرابـــط
الرتبة :أستاذ محاضر  -أ –
المؤسسة :معهد اآلثار –جامعة الجزائر -12
عنوان المداخلة :األنشطة الحرفية في المغرب األوسط من خالل الكتابات الوقفية.
الكلمات المفتاحية :كتابات وقفية ،تلمسان ،مدينة الجزائر ،حرف ،حرفي ،مغرب أوسط.
الملخص
الغرض من هذه المداخلة هو التعريف ببعض األنشطة الحرفية الوارد ذكرها في الكتابات األثرية الوقفية
بالمغرب األوسط رغم كون هذه األخيرة شحيحة من حيث المعلومات ،إال أنه هناك بعض اإلشارات التي يمكن
الوقوف عليها وتدعيمها بما ذكر من نصوص في المصادر والمراجع ،إذ تشير هذه الكتابات األثرية الوقفية إلى
مجموعة من الحرف المنتشرة في مناطق وفترات تاريخية مختلفة في بالدنا مثل حرف الصياغة والطرز
والدرازة والحدادة ،وغيرها ،كما احتوت هذه الكتابات أيضا أسماء بعض الحرفيين ،ونقف أيضا في هذه المداخلة
على التركيبة الطائفية التي كانت موجودة آنذاك في المجتمع الجزائري.
Mots clés : Inscriptions, wakfs, Tlemcen, Alger, artisanat, artisan, Maghreb central.
Le but de cette communication est d’identifier quelques métiers cités dans les
inscriptions wakfs au maghreb central, bien que ces dernières sont pauvres en
informations. Cependant il existe quelque mentions dans ces textes sur les quels nous
pouvons se baser pour démontrer les différentes activités, ainsi que les noms de
certains artisans et communautés existants.
االسم واللقب :كريم أبركان ،يوغرطة بولكباش
الرتبة :أستاذ محاضر أ ،طالب دكتوراه.
المؤسسة :معهد اآلثار ،جامعة الجزائر.2
عنوان المداخلة :خصائص الصناعة الحجرية لموقع مغارة عمورة (األطلس الصحراوي الشرقي ،الجلفة).
الكلمات المفتاحية :ما قبل التاريخ ،األطلس الصحراوي الشرقي ،الجلفة ،موقع مغارة عمورة ،حفرية ،الصناعة
الحجرية ،تكنولوجيا.
الملخص
تم اكتشاف موقع أثري جديد في منطقة عمورة (األطلس الصحراوي الشرقي) سنة  2165حيث سمي
بموقع مغارة عمورة ،من بوابة مش روع بحث عن آثار المنطقة الراجعة إلى فترة ما قبل التاريخ تحت إشراف
األستاذ رابحي مروان .بعد قيامنا بعدة حمالت صبر وحفر بهذا الموقع ،الحظنا مدى أهميته العلمية في تحديد
سلوك إنسان المنطقة في الفترات الالحقة من عصر ما قبل التاريخ بالمنطقة ،إذ لم نجد لطبيعة اللقى األثرية
الملتقطة شبيها لها في المراجع المتخصصة.
نعمد ،من خالل هذه المداخلة ،إلى إبراز خصائص الصناعة الحجرية الملتقطة ،عن طريق تسليط
الضوء على كل من طبيعة المادة األولية المستخدمة ونقلها واستراتيجيات التموين بها وتنظيم تشذيبها ومميزات
تكون مفهوم تكنولوجية
التهذيبات المالحظة على حوافها ونوعية األدوات المستخرجة ،وهي العناصر التي َ
الصناعة الحجرية عموما.

 عن طريق مقارنتها مع الصناعة الحجرية لمواقع أخرى قريبة،نسعى كذلك إلى توظيف هذه الخصائص
 ومع األوجه الثقافية المعروفة في األطلس الصحراوي الشرقي والتي،جغرافيا من موقع مغارة عمورة من جهة
 بهدف إبراز مكانة الموقع بالمنطقة في تلك،تنتمي إلى فترة ما قبل التاريخ في عصورها الحديثة من جهة أخرى
.الفترة ووضع إطار ثقافي له
Mots clés : Préhistoire, Atlas saharien oriental, Djelfa, Site de la grotte d’Amoura,
Fouille, Industrie lithique, Technologie.

Résumé
Un nouveau site archéologique est découvert dans la région d'Amoura (Atlas
saharien oriental) en 2013, nommé : site de la grotte d’Amoura, par le biais d'un
projet de recherche sur les vestiges préhistoriques de la région, sous la direction du
professeur Rabehi Merouane. Après plusieurs campagnes de sondages et de fouilles,
nous avons constaté son importance scientifique dans la détermination du
comportement humain dans la région au cours des périodes récentes de la préhistoire.
En effet, on n’a pas trouvé une nature similaire des artefacts récoltés dans la
bibliographie spécialisée.
À travers ce présent travail, nous précisons les caractéristiques de l’industrie
lithique recueillie, en mettant en lumière la nature de la matière première utilisée et
son transport, les stratégies de son approvisionnement, l’organisation de sa taille, les
attributs des retouches de ses bords et la nature des outils extraits. Ces éléments
forment, généralement, le concept de la technologie lithique.
Ensuite, nous exploitons ces caractéristiques en les comparant avec celles de
l’industrie lithique d’autres sites proches géographiquement du notre d’un coté, et
avec les différents facies culturels connus dans la préhistoire récente de la région de
l’autre coté, afin de clarifier la place du site dans la région à cette époque et de lui en
déduire un cadre culturel.

االسم و اللقب :بعيطيش عبد الحميد
الرتبة :أستاذ محاضر -أ
المؤسسة :قسم التاريخ واآلثار  -جامعة باتنة6
عنوان المداخلة :التعدين في نوميديا من خالل بعض المصادر األثرية والتاريخية
الملخص
لعبت الخامات الطبيعية بشقيها المعدني والصخري دورا بارزا فى تطور الحضارات اإلنسانية على
مر العصور ،إذ كانت هذه المواد الطبيعية أهم ما اعتمد علية اإلنسان في تشييد مسكنة وصناعة أسلحته وأدوات
صيده واألكثر من ذلك أن اإلنسان استلهم منها بعضا من فنونه وتصميماته الهندسية.
لقد ساد االعتقاد أن سكان بالد المغرب القديٌم لم يعرفوا التعدين إال عن طريق الفينيقيين القادمين من
الشرق ،لكن المصادر األثرية تظهر أن البدايات األولي الستعمال المعدن في بالد المغرب القديم يعود إلى فترة
ما قبل التاريخ بدليل وجود أثار لمناجم وأخرى لصناعات معدنية  .فقد عثر على أثار مناجم في نواحي قسنطٌينة
وج يجل وبجاية ،كما عثر على فؤوس وخناجر برونزية وأدوات نحاسية في تيارت وتيبازة ،وفؤوس أخرى في
المنطقة الساحلية الممتدة بين تيبازة والجزائر العاصمة عثر عليها الباحث  Bourjot saint-Eugèneكما عثر
على أثاث جنائزي من حلي معدنية في سيدي بلعباس.
إن الدارس والمتعمق أكثر في موضوع البحث سيجد صعوبة كبيرة في محاولة تناول الجانب
التي تناولت
الحضاري المادي للتارٌيخ النو ٌميدي ،خاصة ما تعلق منه بالتعدين والصناعات نظرا لشح الكتابات ً
هذا الميٌدان ،وأٌيضا لقلة اآلثار الما ٌدية الصنا ٌعية العائدة لهذه المرحلة من مراحل التارٌيخ القديم ،فبمجرد محاولة
إلقاء نظرة على موضوع الصناعة النوميٌ ٌدية تتبادر إلى الذهن تساؤالت كثٌيرة حول الموضوع في محاولة
اإلجابة عنها:
هل كانت الصناعات التًي سادت فًي عهد الممالك النو ٌمي ٌدية نتاج تطور التعدين العائد إلى العصور الحجرٌية
ببالد المغرب الق ٌديم؟ أم أنها نتٌيجة لمؤثٌرات الشعوب التًي احتكت مع النو ٌم ٌديين من القرطاجٌيين واإلغريق
والرومان؟ما هًي أهم الصناعات ال ًتي تفنن فيها النو ٌمي ٌديون؟ وما مدى تحكمهم في الموارد
الطبٌيعٌية المتوفرة ؟
ما مدى أصالة كل صناعة من هذه الصناعات؟ وما مدى تؤثرها بالمؤثرات الخارجية؟

Exploitation minière en Numidie à travers des sources archéologiques et
historiques
Résumé
Des sources historiques et archéologiques montrent que les débuts de
l'utilisation des métaux dans l'ancien Maghreb remontent à la période
préhistorique, comme en témoigne l'existence de traces de mines et d'autres
industries miniéres.
Plusieurs mines ont été découvertes dans les régions de Constantine, Jijel et
Bejaia, ainsi que des armes en bronze (couteaux et haches ) et des outils en
cuivre à Tiaret et Tipaza, et d'autres haches dans la zone côtière entre Tipaza et
Alger, en plus d’un mobilier funéraire en métal à Sidi. Bel Abbès

Les chercheurs ont beaucoup de difficultés à aborder l’aspect matériel de la
civilisation Numide, notamment les industries metallurgiques (en particulier ce qui
concerne les industries extractives) en raison de la rareté des sources littéraires
relatives à ce domaine, ainsi que les indices matériels qui remontent à cette étape.

االسم و اللقب:رفيقة تومي
الرتبة :استاذة محاضرةا
المؤسسة:معهد األثار
عنوان المداخلة :حرفة الخطاطة في الجزائر خالل العهد العثماني
الكلمات المفتاحية :الخطاطة ،التنظيم الحرفي ،النساخين ،المخطوطات
الملخص
كانت مهنة الخطاطة او النساخة رائجة في الجزائر العثمانية ،فقد كثرت وتوفرت الكتب المنسوخة محليا
بمختلف المدن والقرى ،وازدادت خالل القرن السادس عشر وبداية السابع عشر ميالدي أي بعد الهجرة األندلسية
إلى الجزائر .سنتناول في بحثنا فن او مهنة خطاطة الكتب والمصاحف خالل العهد العثماني في الجزائر،
ونكشف عن التنظيم الحرفي للخطاطين في الجزائر خالل العهد العثماني ،وخصائص تلك المهنة وأدوات كتابتها
بمختلف األنواع الخطية ،كما سنحاول التطرق الى أشهر الحكام او المسؤولين الذين شجعوا حركة النسخ
واالستنساخ ،إضافة الى ذكر بعض أسماء الخطاطين االندلسيين والمحليين المشهورين في النقش والخطوط،
مدعمين كل ذلك بنماذج لمخطوطات محفوظة في متاحف الجزائر.
Mots clés : Calligraphie- organisation artisanale-scripteurs- manuscrits
Résumé
Dans l’Alger ottomane la profession de calligraphe était réputée pour le
nombre important d’ouvrages ainsi que de scripteurs, surtout pendant le 16 e siècle et
début du 17e siècle avec la migration andalouse en algerie. En effet, le présent texte
dresse un tour d’horizon complet sur le métier de calligraphe et l’organisation
artisanale de cet art durant la période ottomane, ainsi nous découvrirons certains
noms de calligraphes andalous et algérois tout en prenant compte des exemples de
manuscrits conservés en Algérie.

االسم واللقب :نصيرة عزرودي
الرتبة :أستاذة محاضرة "أ
المؤسسة :قسم التاريخ جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة
عنوان المداخلة :صناعة األدوات الفلكية بالمغرب األوسط خالل العصر الوسيط
الملخص
يع ّد الحديث على اآلالت الفلكية من أحد الفروع الها ّمة التي يتعرضّ فيها الدارس لكيفية صناعة اآلالت
الرّ صدية ألجل توظيفها في عملية الرّ صد الفلكي ،ولعلّ من أهمها أسطرالب وذات الحلق والمزاول الشمسية
والصفيحة وذات الربع.
فيا ترى ما هي عدد اآلالت الفلكية التي استخدمها علماء المغرب األوسط؟ ،وما هي أنواعها وأصنافها
ووظائفها؟ ،ولماذا انتشرت بعض اآلالت واندثرت آالت أخرى؟ ،وهل تأثر عدد تلك اآلالت الفلكية المستخدمة
ونوعها بفترة زمنية معينة؟ وهل باشر علمائنا بصناعتها؟ ،وهل اكتفوا فقط بالتقليد في صناعتها أم ج ّددوا فيها؟
ومن بين اآلالت التي سنخصها بالذكر :ـ آالت التسطيح• :األسطرالب•.ربع المقنطرات.ـ أرباع حساب
المثلّثات•:الربع المجيّب•.الربع التام.ـ اآلالت الجامعة لجميع اآلفاق•:الصّ فيحة.ـ اآلالت الكروية•ذات الحلق.ـ
آالت القبلة•:المزاول.
ولإلجابة عن هذه التساؤالت سنستنطق المادة الخبرية الموجودة في المصادر والمخطوطات والكتابات األثرية،
ولعل أهمها:
أ -المخطوطات:
*الحباك ،أبو عبد هللا محمد الحباك التلمساني(توفي بعد سنة 821هـ6365/م)
ـ نبل المطلوب في العمل بربع الجيوب ،مخطوط في الخزانة الملكية بالرباط ،تحت رقم.3211
ـ بغية الطالب في علم األسطرالب ،نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية ،ضمن مجموع رقمه  ،1161وبالمكتبة
الوطنية بالجزائر ،رقمه .6231
ـ تحفة الحساب في عدد السّنين والحساب ،مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم  ،1226ونسخة أخرى
بنفس الخزانة تحت رقم .326
*السنوسي ،أبو عبد هللا محمد بن يوسف التلمساني(تـ 183 .هـ6218/م)
ـ عمدة ذوي األلباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطالب في علم األسطرالب" ،مخطوط بالمكتبة الوطنية
ضمن مجموع رقم .561
*أبو علي المتيجي(توفي حوالي 351هـ6651/م)
ـ كتاب دالئل القبلة ،مخطوط ضمن مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس ( La Bibliothèque
 )nationale de Franceتحت رقم (5311من الورقة  35ـ )628
*ابن القنفذ أحمد بن الحسن القسنطيني (ت  161هـ6216/م)
ـ السّراج منظومة في علم اإلسطرالب ،مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط ،تحت رقم (6611مجموع).
ـ سراج الثقات في علم األوقات ،وتسمى أيضا "السّراج" ،وهيمنظومة في علم اإلسطرالب ،مخطوط بالمكتبة
الوطنية بتونس ،تحت رقم .2128
ـ القول في رسوم األسطرالب ،مخطوط بالخزانة الوطنية بتونس ،رقمها .4620
*مؤلف مجهول
ـ رسالة في الصفيحة ،مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ضمن مجموع رقم  ،165ورقة 612و.

Abstract
Speaking about the astronomical instruments is considered to be one of the most
important branches in the study of the manufacturing of astronomical instruments in
used for astronomical observations. One of the most important instruments was the
astrolabe, the Sundials, Azafeas (al-safîha), Armillary Sphere (dât al-halaq) . How
many astronomical instruments were used by scientists from the medieval Maghreb?
What were their types, categories and functions? How to explain the perpetuity of
certain instruments and the disappearance of others? Was there a particular period of
influence on the number of astronomical instruments used? Did our scientists make
these instruments or did they simply imitate and reproduce the instruments already
known?

اإلسم و اللقب :فيصل نايم
الرتبة :أستاذ محاضر "أ"
المؤسسة :معهد اآلثار – جامعة الجزائر2
عنوان المداخلة :صناعة التجليد والتذهيب من خالل كتاب " صناعة تسفير الكتب وحل الذهب" لمؤلفه أبي
العباس أحمد بن محمد السفياني والمحفوظ بالمكتبة الوطنية الجزائرية.
الكلمات المفتاحية :تجليد – تذهيب – تسفير – حل – تغليف – صناعة – حرفة – السفياني – مخطوط – فن –
ورق
تعد صناعة تجليد أو تسفير الكتب من الصناعات الهامة التي اعتنى بها المجلدون والمهتمون بفنون صناعة
الكتاب المخطوط عناية فائقة.
الملخص
والجدير بالذكر أن قلة ما كتب عن صناعة تجليد الكتب ال يعني بالضرورة عدم االهتمام بهذه الصناعة،
فالواقع يثبت كما تبينه الدراسة أن هذه الصناعة الفنية لتجليد الكتاب المخطوط في العهد اإلسالمي كان له من
القيم الجمالية والفنية ما يجعله ال يقل أهمية وقيمة عن باقي الحرف والصناعات الفنية.
كذلك ينبغي علينا أن ندرك أن هذه الحرفة فضال عن قيمتها الجمالية والفنية أنها لعبت دورا وظيفيا
مهما ،وهو الحفاظ على أوراق المخطوط من الضياع والتلف ويبقي المخطوط على حالته الجيدة بما يحتويه من
كتابات وصور وعالمات مائية وجملة من المظاهر الفنية والجمالية ،وبالتالي لوال هذه اآللية أو عملية التجليد ما
وصلتنا األعداد الهائلة من كنوز ونوادر المخطوطات في شتى الميادين ،وما استطعنا أن نتوصل لدراسة باقي
فروع فنون الكتاب.
وارتأينا من خالل هذه الدراسة أن نعرج على أسرار صناعة تجليد وتذهيب الكتب وإبراز المراحل
والتقنيات التي يمر بها المجلد في صناعة الكتاب المخطوط من خالل كتاب "صناعة تسفير الكتب وحل الذهب "
لمؤلفه " أبي العباس أحمد بن محمد السفياني" .وهو يعد من المؤلفات النادرة التي تتحدث عن هذه الصناعة
ويتطرق فيه صاحبه الذي كان حرفيا ومعلما متخصصا في هذا المجال إلى كل خطوات التجليد أو التسفير كما
هو شائع في بالد المغرب وكذا صناعة حل الذهب وكيفية استعماله مع االعتماد على مصطلحات خاصة بهذه
الصناعة وهي عديدة ومتنوعة والبد من تعريفها وتوضيح معانيها.
 Keywords: Binding - Gilding - dissolve- Packaging - Industry - Craft - Es-SofianiManuscript - Art - Paper.
Abstract
Binding and gilding are among the industries that have been of great interest to
manuscript producers and bookbinders. This study shows that the scarcity of writings
on the bookbinding industry does not necessarily translate into a lack of interest in
this art which enjoyed a prominent place in the same way as other crafts and trades of
the Muslim era.
it is important to emphasize that this industry in addition to its aesthetic value has
allowed saving and preservation of manuscripts that have reached us in good

condition. This is how we learned about hundreds of manuscripts from all fields and
other book arts.
Through this study we discover the secrets of binding and gilding
books and highlight the stages and techniques that the volume goes through in the
manufacture of manuscripts, thanks to the book "Art of binding and gilding " by
Abou el- Abbas Ahmed ben Mohammed Es-Sofiani. It is one of the few books
written by a master craftsman in the art of binding and gilding in which he describes
all the procedures used in the country of the Maghreb with all the terminologies
specific to the profession that must be defined and clarified.

 عصماني العمري:االسم واللقب
استاذ محاضرا:الرتبة
2 جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة: المؤسسة
. الحرف والمهن بمدينة تبيليس من خالل المصادر االثرية:عنوان المداخلة
الملخص
فالمدينة هي مركز السلطة ومحور التبادالت، تعتبر المدينة مركزا للتجمعات السكانية منذ العصور القديمة
ومحل التحوالت االجتماعية بما تفرضه من احتكاك واختالط، التجارية والنشطات االقتصادية و الحرف والمهن
وكذلك قدرتها على التنظيم االجتماعي واستيعابها لمجموعة من القوانين وقواعد النظام التي تساعد على تنظيم الحياة
حيث كانت الحياة بالمدينة،  لكن ظاهرة إنشاء المدن عرف تطورا مذهال وانتشارا واسعا.. وفق نمط محدد ومنظم
أين فيها يمكن للمواطن ا الحصول على جميع الحقوق والتمتع بجميع، هي الشكل الحقيقي والوحيد للحياة الحضارية
فسهلت معيشة الفرد والمجتمع وأصبحت معيار يقاس به مدى رفاهية المدن، مرا فق المدينة التي تعددت وتنوعت
 نالحظ أن مدينة ثبيليس لها طابع ريفي قروي فالحي مثل، مهنة25 وازدهارها من خالل هذه المهن قد بلغ عددها
باقي القرى الصغيرة ففي الفترة القديمة كان الخشب هو المورد الوحيد الن الثروات كانت غير مستغلة مثل الوقت
 وتاجرVIATOR، فمدينة عنونة ثيبليس كانت له المهن التي عثر عليها في الناقشات األثرية حامل البريد.الحالي
 ومزارعColonus  وفالح قرويArator  ومزارعAuitor  ومعاون مساعدCatervarius مواشى
 وصاحب ملكيةPastor  وراعيNundinarius  و بائع جوالMesor  ومساح األراضيConductor
Posse(ssor)
 غير انه هناك العديد من المهن25 هذه بعض المهن الموثقة في الناقشات األثرية والمقدر عددها بي
والحرف كصناعة الفخار أو البناء أو النجارة الن المدين عرفت تطور مذهل وهذا بفضل انتشار المهن التي
.ازدهرت بفضلها المدينة
Artisanat et métiers à Thibilis d’après les sources archéologiques
Résumé
.
La ville est le centre de regroupemendt des populations depuis l'Antiquité. Elle est aussi
le centre du pouvoir, des échanges commerciaux, des activités économiques, des métiers
et des professions. Elle est le lieu des transformations sociales imposées par le mélange
et la cohabitation des gens de par sa capacité d'organisation sociale et l'assimilation d'un
ensemble de lois et de règles qui permettent d’organiser la vie selon un modèle
spécifique. Cependant, le phénomène de la création de villes a connu un développement
remarquable et étendu, et la vie dans la cité était la seule et unique forme de vie
civilisée. Elle représentait le lieu où le citoyen pouvait obtenir tous les droits et jouir de
toutes les installations variées de la ville, facilitant ainsi la vie de l’individu et de la
société. l’échelle de prospérité et d’évolution de ces villes se mesurait à travers ses
métiers,professions et artisanats existants.
La ville de Tibilis a un caractère rural et paysan comme d’autres petits villages.
À l’époque ancienne, le bois était la seule ressource, car les richesses n’étaientt pas
exploitées comme elle le sont actuellement. La ville d'Anouna (Tibilis) a livré une liste
de professions grâce à l’épigraphie comme celles du : facteur (VIATOR), commerçant
(Catervarius,) assistant d'un paysan (Auitor,) agriculteur (Arator) vendeur ambulant
(Nundinarius), arpenteur du cadastre (Mesor) propriétaire (Posse (ssor). Toutes ces
professions sont répertoriées dans les inscriptions archéologiques et sont estimées à 23

professions, mais il existe de nombreuses autres telles que l’artisanat de la poterie, la
construction et la menuiserie car les villes se sont développées de manière incroyable
grâce à la multiplication des professions qui ont fait prospérer la ville.

االسم و اللقب :عينوش حسينة
الرتبة  :استاذة محاضرة ا
المؤسسة:المركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة
عنوان المداخلة :استغالل محاجر الرخام ومناجم المعادن بنوميديا خالل الفترة القديمة
الكلمات المفتاحية :معدن ،رخام ،استغالل ،تصدير ،نوميديا
الملخص
ساهم عامل البيئة وما يتضمنه من خصائص جغرافية وجيولوجية بالجزائر في وفرة الرخام وتع ّدد
الموارد المنجمية م ّما جعل المنطقة عرضة للمطامع منذ األزل.
وقد عرفت محاجر الرخام ومناجم المعادن بنوميديا استغالال منذ الفترة القديمة .ونظرا الستمرارية
استغاللها ،بات من الصعب تبيّان آثار نشاطاتها وتحديد الفترة الزمنية.
يعتبر المعدن أعظم اكتشاف قام به اإلنسان .تعرف عليه منذ فترة ما قبل التاريخ وبالتحديد في أواخر
العصر الحجري الحديث .سنحاول من خالل مداخلتنا تسليط الضوء على أنواعه ومصدره ومدى استغالله في
الفترة القديمة.
وال شك أن وفرة الرخام وما تفرضه هذه الخامة من جماليات هي التي أعطت الفن المعماري الروماني مميزاته.
ويبدو ّ
أن استغالل الرخام بدأ قبل الهيمنة الرومانية .فرخام شمتو  Simithuالمعروف عند بلين القديم بالرخام
النوميدي  Marmor Numidicumاستغل منذ عهد الملك'' مسيبسا'' ،و استمر استغالله حتى العهد المسيحي.
سيكون لنا حديث عن أنواع الرخام و خصائصه و مدى استغالله في الزخارف المعمارية ليس بنوميديا فحسب
بل حتى في المناطق األخرى التي شهدت تصدير إليها هذه المادة.
Mots clés : métal, marbre, exploitation, exportation, Numidie
Résumé
La diversité paysagère et géologique de l’Algérie fait que son potentiel minier au
sens large est considérable. Ses ressources ont de tout temps suscité la curiosité des
conquérants.
Bien que les mines et les carrières en Numidie aient fait l’objet d’exploitation
pendant l’antiquité, les témoignages et les preuves sont difficiles à établir et surtout à
dater.
Le métal est la plus grande découverte faite par l’homme. Ça s’est produit à
l’époque préhistorique, précisément à la fin du néolithique. Nous allons dans cette
présente communication essayer d’identifier les principaux métaux exploités et leurs
provenances. Dans le même contexte, on évoquera aussi l’exploitation du marbre en
Numidie et son exportation.
Il semblerait que l’exploitation du marbre remonte avant la domination
romaine : Le marbre Simithu qualifié de Marmor Numidicum par Pline l’ancien était
déjà connu à l’époque du roi Micipsa et son exploitation va jusqu’à l’époque
chrétienne.

االسم واللقب :بوقاعدة البشير
الرتبة :أستاذ محاضر أ
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
االسم واللقب :شلغوم نبيلة
المؤسسة  :المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
عنوان المداخلة  :المنظومة الحرفية والمهنية في الحاضرة التيهرتية الرستمية من خالل كتاب أخبار األئمة
الرستميين البن الصغير المالكي.
الكلمات المفتاحية :الحرف ،المهنية ،الرستمية ،ابن الصغير ،تيهرت ،المغرب األوسط ،االقتصادية
الملخص
طي مصنَّف أخبار األئمة
على اعتبار األهمية التاريخية التي تنطوي عليها المادة الخبرية التي تعيش بين ّ
الرستميين البن الصغير المالكي؛ ذلك ّ
أن هذا المصدر :هو أحد الركائز المتينة لبناء عرش أي دراسة تضطلع
بكشف خبايا الحياة بشتى مناحيها في مدينة تيهرت الرستمية كون المؤلف عايش مساحة معتبرة من تاريخ المدينة
ودون تلك المشاهدات والمعاينات والتي من جسمها تفاصيل
وعاصر حوادث المرحلة االخيرة من حياة دولتهاّ ،
نسيج المادة الحوادثية الناطقة بمسار الحياة االقتصادية بجزئياتها وتفاصيلها الدقيقة والتي من ضمنها ما تعلّق
بالمنظومة الحرفية والمهنية بالمدينة المغرب أوسطية ،فقد رأينا أن نسلّط الضوء بشكل مر ّكز على دراسة
مجموعة الحرف والمهن التي تزيّنت بها منظومة الحياة االقتصادية واالجتماعية ونشطت بالحاضرة التيهرتية
خالل المسافة الزمنية المؤطرة لحياة الدولة الرستمية؛ وذلك من خالل العناية المركزة بالدرس لنسيج المقومات
التي هيأت األرضية بكل موادها الضطالع الساكنة التيهرتية بأداء فاعل لمجموعة المناشط الحرفية والمهنية،
وكذا انعكاسات تلك الفاعلية والحراك المهني الحرفي على الحياة االقتصادية واالجتماعية للمدينة.
The trades and professions system in the rustamid city tahert the book of news
of rustamids gmans for gan Al sughir la malikin
Key words: trades _ profession _ rustamid_gbn al sughir_ tahert _the middle west
economic.
Abstract
Considering the historical importance of the book of Ibn Assaghir Al Maliki “News
catalog of imams”, one of the fundamental works for the study and knowledge of the
Rostomid city of Tahert because the author lived a long time in the city during the
last historical period and noted all the observations and economic details including
the crafts and trades of the time. In our intervention we hope to highlight all the
trades and crafts that represented the driving force of the economic and social
movement of the rostomide city and evaluate the importance of the influence of
craftsmanship on the economic and social life of the city.

االسم واللّقب :بصديق عبد الكريم
الرتبة :استاذ محاضرا
المؤسسة :جامعة احمد بن بلة وهران. 6
عنوان المداخلة :الحرف والصنائع في منطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري الواقع والمأمول.
الملخص
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى التعريف بالحرف والصنائع بمنطقة توات ،وذلك من خالل الحديث عن
االنشطة المرتبطة بدورة الحياة  ،ألن هذه الحرف التقليدية تعكس ثقافة المجتمع وروحه ومعتقداته  ،ومستواه
الحضاري ،وبذلك هي خاصية تميزه عن غيره من المجتمعات .وتضع له زاوية ينظر إليه من خاللها .فال يمكن
تجاهلها ونسيانها فهي بالنسبة لثقافة المجتمع أساسية .رغم بساطة االقتصاد التواتي إال أنه استطاع أن يلبي
حاجيات السكان األساسية ،ويجعل لهم مكانة في تحري التجارة اإلقليمية  .يحتاج الفرد التواتي إلى عدد من
الصناعات ليلبي حاجيات الض رورية في المعيش والسكن ،ولهذا أعطى عناية لهذا النشاط ،وتعتم الصناعة في
العادة على مواد أولية محلية ومنها :الخشب ،والطين والقطن ،وأجزاء النخيل...الخ  ،وتستعمل هذه المصنوعات
في أغرا كثيرة تتماشى مع البيئة الصحراوية التي لها خصوصياتها الجغرافي والمناخية وسنحاول في هذه
المبحث وصف أهم المصنوعات الت يعتمد عليها الفرد التواتي في العادة ،وطريقة الصنع ،واالستعمال اليومي.
يحتاج الفرد التواتي إلى عدد من الصناعات ليلبي حاجيات الضرورية في المعيش والسكن ،ولهذا أعطى
عناية لهذا النشاط ،وتعتم الصناعة في العادة على مواد أولية محلية ومنها :الخشب ،والطين والقطن ،وأجزاء
النخيل...الخ  ،وتستعمل

Abstract
The objective of this study is to introduce the trades and crafts in the Touat region by talking about
activities related to the life cycle, because these traditional crafts reflect the culture, spirit, beliefs of
a society andits level of civilization that distinguishes it from another society.
Despite the simplicity of the Touat economy, it has been able to meet all the basic needs of the
population and has opened them wide perspectives in regional trade. The citizen of Touat needs
various trades to meet all the needs of his daily life, this pushed him to take the greatest care to all
these know-how.
In general, all these industries use local materials such as wood, cotton, clay and palm trunks wich
are used for the manufacture of objects perfectly adapted to the Saharan environment of the region.
we will see here all these objects made with different methods of elaboration and their uses.

االسم واللقب :دحماني مليكة و قبوب سليم
الرتبة :استاذة محاضرةا و استاذ محاضرا
المؤسسة  :معهد االثار جامعة الجزائر 2
عنوان المداخلة :تقاليد الصناعة وطقوس االستعمال الحلي الفضي لتوارق االهقار بالجزائر
الملخص
يعتبر الحلي الفضي التوارقي بالجنوب الجزائري من المخلفات التراثية ،و الذي يمثل الشاهد التاريخي
لمنطقة األهقار ويحمل معنى للتعريف الثقافي من خالل األشكال واألنواع المختلفة له ،وما هو إال صورة من
صور شعب يحمل جملة من التقاليد والعادا ت االجتماعية والثقافية جسدتها طبقة الحرفيين في شكل الفن الحرفي
المعبر له.
يهدف هذا الموضوع إلى التعريف بطبقة الحرفيين بمنطقة تمنراست مبرزا من خالله أهم أنواع الحلي
الفضي وطرق تصنيعه والتقنيات التقليدية المستخدمة في عملية الزخرفة والتطرق إلى أهمية الطقوس
المستخدمة في ارتداء الحلي حسب أنواعه حسب عادات قبائل األهقار بالجنوب الجزائري.
Abstract
Silver Tuareg jewels are considered as a cultural heritage that bears witness to the
history of the Algerian Ahaggar through the cultural identity and a set of traditions
and know-how provided by jewelery artisans.
The purpose of this presentation is to make known the craftsmen of the city of
tamanraset and the different models of jewels that they manufacture according to
various and traditional techniques , and on the other hand present the different ways
of wearing these jewels from one tribe to another.

االسم واللقب :ستي صندوق
الرتبة :أستاذة محاضرة أ
المؤسسة :جامعة وهران -6أحمد بن بلة.
عنوان المداخلة :حرفة الساللة في الجزائر خالل العصور القديمة.
الكلمات المفتاحية :الساللة ،الجزائر ،األلياف النباتية ،العصور القديمة ،الفسيفساء.
الملخص
تهدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على حرفة الساللة في الجزائر خالل العصور القديمة ،والتي ترجع
جذورها إلى فترة ما قبل التاريخ ،حيث تعود أقدم نماذج تظفير األلياف النباتية التي عثر عليها بالمنطقة إلى
العصر الحجري الحديث ،حيث رسمت امرأة بمنطقة صفار وهي تقوم بتظفير سلة ،ولم يقتصر استخدام األلياف
النباتية ،على صنع القفاف والسالل والحصائر ،بل امتد إلى مجاالت أخرى كصنع األلبسة واإلكسسوارات من
ظلل وقبعات ،وقد أشار الكتاب القدامى خالل الفترة التاريخية بخاصية بعض النباتات الصالحة لساللة ،وكيفية
تحضيرها ،التي تسبق عملية صنع األواني والسالل بأحجامها المختلفة ،وقد اعتمدت على هذه الحرفة قطاعات
مختلفة أهمها المجال الفالحي ،وه و ما دلت عليه مشاهد الفسيفساء المكتشفة ،وفي الصناعة الغذائية من خالل
صنع مختلف المناخل والمصافي ،إلى جانب المجال التجاري ،حيث تعد من أهم وسائل التخزين ونقل البضائع.
Keys words:basket craft – Algeria- Ancient Times - plant fibers- mosaics
Abstract
The purpose of this study is to shed light on basket craft in Algeria during the
Ancient Times that goes back to prehistoric era as evidenced by the vegetal fibers
braided during the Neolithic period in the region from a Safar rock engraving
depicting a woman braiding a basket.
Basketry did not consist solely of basketsand mats, but extended to clothes and
clothing accessories such as hats and umbrellas.
During the historical period, the ancient sources pointed the characteristics of certain
plants used in basketry as well as the methods of manufacture. Several areas of life
were based on basketry for their operation including agriculture (as shown in the
mosaic), the food industry (with colanders and filters) and the commercial sector
(with the storage and transport containers).

االسم واللّقب :كرطالي أمين
الرتبة :استاذ محاضرا.
الجامعة /المؤسسة :جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان.-
عنوان االمداخلة :صناعة الخبز في المغرب األوسط من خالل كتب الجغرافيا والنّوازل والحسبة.
الملخص
ّ
ّ
نسعى من خالل هذا البحث إلى استنطاق النصوص المبثوتة في كتب الرحالت والنوازل والحسبة لرسم صورة
تقريبية عن حرفة الخبازة أو صناعة الخبز في المغرب األوسط ،ومعرفة أهم القضايا والظّروف التي كانت
تحيطُ بالخبّازين والفرّ انين .إضافة إلى اإلشارة لبعض أماكن طحن ال ّدقيق ومناطق جلب الحطب .إن هذا البحث
يعطينا صورة عن عالقة الخباّز بالمجتمع ،وعالقة الخبّاز بالتّجار والحرفيّين اآلخرين الذين يستم ّد منهم ما ّدته
الخام من أجل ممارسة حرفته ،وسنحاول أن نبيّن بعض أنواع الخبز التي عرفها مجتمع المغرب األوسط،
وعالقة ذلك بالسلّم االجتماعي أو المجال الجغرافي.
Abstract
In this research, we expect to explore the texts contained in the books of explorations
and expeditions and jurisprudential issues (Nawazil), as well as in the accounting
books (Hesba), in order to to get an idea about the bakery profession in the central
Maghreb and the conditions and circumstances of work in addition to publicizing the
mills of wheat and wood supply areas for ovens.
This research gives us a realistic image reflecting the relationship between bread and
society and the relation between the baker and the other craftsmen who provide him
with the raw material necessary for the exercise of his profession

ذهبية محمودي: اإلسم واللقب
-أ- استاذة محاضرة:الرتبة
-2-جامعة الجزائر، معهد االثار:المؤسسة
 واقع الحرف والصناعات التقليدية بالجزائر وسبل المحافظة عليها:عنوان المداخلة
- منطقة البويرة انموذجاالملخص
نستطيع من خالله ان نقف على نشاط االنسان عبر،تعد الحرف والصناعات التقليدية ارثا حضاريا هاما
وال تزال كذلك الى يومنا هذا في،كون هذه االخيرة تعتبرمصدر عيش الكثير من االفراد، العصور المختلفة
مما جعل ممارسوها يبذلون جهودا كبيرة الستمراريتها من خالل اتقانها واضفاء الطابع،بعض المناطق
.الجمالي عليها من حالل زخرفتها
اللذين باندماجهما أنتجا، لوجود العنصر العربي والقبائلي، لقد برع حرفيوا منطقة البويرة في هذا المجال
.العديد من الحرف و الصناعات المتميزة سواء من حيث الصناعة او الزخرفة
فماهي هذه الحرف والصناعات ومميزاتها الصناعية والفنية ؟وفيما تكمن خصوصيتها ؟وكيف السبيل
للمحافظة عليها؟
Résumé
L’artisanat traditionnel et les industries constituent un important patrimoine
culturel grâce auquel nous pouvons faire face à l’activité humaine à travers les âges,
ce qui est considéré comme la source de subsistance de nombreuses personnes, et
c’est encore aujourd'hui dans certaines régions, obligeant ses praticiens à faire de
grands efforts pour maintenir leur continuité par la perfection et l’harmonie. Le
caractère esthétique de sa décoration. Les artisans ont excellé dans la région de
Bouira dans cette région, pour la présence d'éléments arabes et tribaux, qui, dans leur
combinaison, ont permis de créer de nombreux métiers et industries distingués en
termes d'industrie ou de décoration.
Quels sont ces métiers et ces industries et leurs avantages industriels et techniques
alors que se situe leur spécificité et comment est-il possible de les préserver?

اإلسم و اللقب :محمد فوزي معلم و فاطمة الزهراء بوذراع
الرتبة :أستاذ محاضر – أ -و و طالبة دكتوراه
المؤسسة :جامعة  1ماي  – 6823قالمة – و معهد اآلثار
عنوان المداخلة :الزيتون و تصنيعه عند نوميد جبال ماونة خالل الفترة القديمة
الملخص
تعتبر منطقة قالمة واحدة من المناطق األكثر خصوبة في الجزائر  ،هاته الخاصية سمحت لها بأن تكون
قبلة للرومان لزراعة و استغالل مختلف ثرواتها الفالحية خاصة بما يعرف عند الباحثين بالثالثي المتوسطي
(القمح و الزيتون و الكروم) ،فمن خالل هذا األخير ،سنحاول تسليط الضوء على الزيتون و تصنيعه ومختلف
أنواع و أصناف المعاصر المستعملة في هذه العملية ،و لكن ليس عند الرومان ،بل عند السكان المحليين
القاطنين وسط سلسلة جبال ماونة الواقعة في القسم الجنوبي لمدينة قالمة حاليا.
Résumé
Guelma est parmi les régions les plus fertiles de l’Algérie, son potentiel à permit au
Romains de s’y installer afin de cultiver et d’exploiter ses différentes richesses
agricoles, à savoir le trio méditerranéen (le blé, la vigne et l’olivier).
Nous allons essayer, à travers notre intervention, de mettre en valeur l’olivier, sa
culture et les différents types de pressoirs utilisés dans le processus de fabrication de
l’huile. Notamment chez la population locale de la chaine montagneuse de la
Mahouna, dans la partie sud de la ville actuelle de Guelma.

االسم و اللقب :صفية ديب
الرتبة :أستاذة محاضرة (أ)
المؤسسة :المدرسة العليا لألساتذة -بوزريعة
عنوان المداخلة :النشطات الحرفية للمرأة في المغرب في عصري المرابطين والموحدين
)القرن 7-5ه 11 - 11 /م(
الكلمات المفتاحية  :المرأة  ،المرابطية  ،الموحدية  ،الحرف  ،الصنائع  ،الطرز  ،الغزل  ،الخياطة  ،النسيج،
التجارة  ،البيع  ،العجين  ،الغزل  ،نسخ الكتب  ،الطبابة  ،التوليد .
الملخص
سطرت المرأة المغربية في عصري المرابطين والموحدين ،أسطرا من نور في جميع المجاالت ،حيث
كانت أديبة وشاعرة ،وفقيهة ،ومحدثة ،وطبيبة ،ومساهمة في أعمال البر واإلحسان ،ومنتجة في الحقول .كما
تعاطت أيضا أنشطة وأعمال وحرف متنوعة كانت تؤديها داخل البيت وخارجه  .ومن أهمها حرفتي التمريض
والتوليد -أي مهنة القابلة  -التي اعتبرها العالمة ابن خلدون من الصنائع  .وكذا نسخ الكتب ،والرعي،
والدباغة ،والنسيج ،والحياكة ،والطرز ،وغزل الصوف ،إضافة إلى صناعة الخبز.
والمالحظ أن نشاط المرأة المغربية في العصر اإلسالمي عامة ،لم يقتصر على المهن النسائية ،بل إن
بعضهن احترفن مهنا كانت نادرة حتى في عالم الرجال كصناعة الشمع ،كما تعاطت أيضا التجارة.
وبهذا النشاط االقتصادي المتميز للمرأة المغربية ،يمكن أن نقول أنها ساهمت في ازدهار بلدها ،رغم أن
نشاطها أقل من نشاط الرجل.
وهذا البحث يجيب عن التساؤالت األتية :
-

هل كان للمرأة المغربية اهتمام بالحرف والصنائع ؟
ماهي المجاالت التي شملت حرف المرأة المغربية ؟
ماهي أهم حواضر المغرب االسالمي التي شملت حرف وصنائع المرأة ؟
ماهي أسباب ودوافع المحفزة للمرأة المغربية لإلسهام بالحرف والصنائع ؟
ماهي العوامل المساعدة للمرأة المغربية امتهانها لهذه الحرف ؟

- Activités artisanales des femmes au Maghreb pendant la période des
Almoravides et des Almohades
5-7 hijri/ 11-13 après J.c
Mots clés : femme, almoravide, almohade, artisanat, industries, broderie, couture,
tissage, commerce, vente, pâte, médecine.
La femme maghrébine a eu une influence dans tous les domaines pendant la
période des Almoravides et des Almohades au Maghreb. Elle était femme de lettres,

poètesse, juriste, médecin. Elle a contribué aux œuvres de charité et autres activités à
caractère humain comme sage-femme et infirmière.
Ibn khaldoun considère ces deux dernières activités comme des professions et il
en est de même pour la fonction de copiste, de la tannerie, la broderie, le tissage ainsi
que la préparation du pain.
Il est à noter que l’activité des femmes maghrébines à l’époque musulmane en
général n’était pas confinée aux professions féminines, et certaines d’entre elles
étaient encore plus professionnelles dans le monde des hommes, comme l’industrie
de la cire et le commerce.
Avec cette activité économique remarquable des femmes maghrébines, nous pouvons
dire qu’elles ont contribué à la prospérité de leur pays, même si leurs activités sont
inférieures à celle des hommes.
Cette recherche répond aux questions suivantes :
-Les femmes maghrébines s’intéressaient-elles à l’artisanat et aux métiers ?
Quels sont les domaines à caractère féminin maghrébin ?
Quelles sont les villes les plus importantes du Maghreb islamique, y compris les
métiers de la femme et de l’artisanat?
Quelles sont les raisons et la motivation des femmes maghrébines à contribuer à
l’artisanat et aux métiers?
Quels sont les facteurs qui aident les femmes maghrébines à accéder à ces
professions.

اإلسم و اللقب :أمال سالم عطية
الرتبة :أستاذة محاضرة ب
المؤسسة :أحمد بن بلة -6-وهران
و سعاد حطاب
الرتبة :طالبة دكتورالية سنة خامسة
المؤسسة :جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
عنوان المداخلة :الواقع الحرفي للمجتمع الرستمي من خالل جوابات أفلح بن عبد الوهاب (ت 141ه)
الكلمات المفتاحية :اإلمام ،أفلح ،الرستميين ،الفتاوى ،الحرف ،تيهرت
الملخص
تشكل الفتاوى الفقهية من بين أهم المصادر المعتمدة في دراسة مختلف نواحي الحياة التي يمارسها السكان
وتمثل جوابات أفلح بن عبد الوهاب (221-266هـ132-121/م) من أبرز الفتاوى التي تتحدث عن مختلف
المشاكل التي واجهت سكان تيهرت وجبل نفوسة في حياتهم األسرية وكذالك في أشطتهم اليومية ،والتي أُرسلت
إلى االمام أفلح بن عبد الوهاب حتى يصدر حكما يقضي به ،ولقد أعطت هذه الفتاوي صورة واضحة وشاملة
حول الواقع الحرفي للرستميين ،وعليه جاءت هذه الدراسة لتحلل فتاوى االمام أفلح والتي من خاللها نستنتج واقع
النشاط الحرفي في الدولة الرستمية ،وأهم الحرف وأيضا الصعوبات التي واجهتها ،كما نبرز دور االمام افلح في
ازدهار النشاط الحرفي بالدولة الرستمية.
Keys words:Imam,Aflah,rustumids,fatwas,artisanal,Tehert
Absract
Religious questions are among the most important sources adopted in the
study of various aspects of life practiced by the population. The answers of Aflah bin
Abdul Wahab (211-240 / 826-854) are among the most prominent fatwas on the
various problems faced by the inhabitants of Teher and Mount Nafusa in their family
life, The Fatwas have given a clear and comprehensive picture of the literal reality of
the Rustomis. This study is intended to analyze the fatwas of Imam Aflah, through
which we deduce the reality of the literal activity in the Rustimid state, and the most
important character As well as the difficulties encountered We also highlight the role
of Imam Aflah in the flourishing of artisanal activity in the Rustamian state

االسم واللقب :بوخليفي قويدر جهينة
الرتبة:استاذة محاضر-ب
المؤسسة  :جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
و مزردي فاتح،
الرتبة :طالب
المؤسسة :جامعة لونيسي علي ،البليدة.
عنوان المداخلة  :حرفة الدباغة والنسيج ودورها في ازدهار النشاط التجاري
في مدينة تيهرت الرستمية
الكلمات المفتاحية  :دولة ،رستمية ،الحرف ،الصناعة ،الدباغة ،النسيج ،النشاط التجاري.
الملخص
اعتبر اإلسالم الكسب واالحترا ف عبادة دينية ،وقد جعل الرسول العمل مكافئا وموازيا للجهاد في سبيل
هللا ،فيهدف الدين اإلسالمي من خالل حث الفرد والمجتمع على العمل والتكسب واالحتراف إلى تحقيق عدة أمور
ذات إبعاد تربوية ومعيشية ،ويذكر هللا سبحانه وتعالى في شأن استغالل الثروات الطبيعية والمواد األولية
هللاُ َج َع َل لَ ُكم ِّمن بُيُو ِت ُك ْم َس َكنًا َو َج َع َل لَ ُكم ِّمن ُجلُو ِد ْ َ
ومعالجتها وتصنيعها واستثمارها قائال َ ... << :و َّ
األ ْن َع ِام بُيُوتًا
ارهَا أَثَا ًثا َو َمتَاعًا إِلَ ٰى ِحين( >>...سورة النحل
ارهَا َوأَ ْش َع ِ
تَ ْست َِخفُّونَ َها َيوْ َم ظَ ْع ِن ُك ْم َو َيوْ َم إِقَا َم ِت ُك ْم * َو ِم ْن أَصْ َوا ِف َها َوأَوْ َب ِ
آية )11
وقد كان النشاط االقتصادي في المغرب األوسط متباينا ومتفاوتا حسب طبيعة المجتمعات البربرية ؛
فمارست القبائل المستقرة الزراعة واعتمدت القبائل المتنقلة على الرعي وتربية الحيوانات والتجارة ،وكان
انتشار الحرف والمهن وازدهارها مرتبطا بالتطور العمراني للمدن وباتساع النشاط التجاري خاصة في العهد
الرستمي حيث أن مدينة تيهرت لم تقل من النشاط الحرفي كغيرها من حواضر بالد المغرب اإلسالمي كالقيروان
وفاس.
ولم تزودنا المصادر الوسيطية بما يكفي لإللمام بكل جوانب الحياة االقتصادية للدولة الرستمية ،باستثناء
م ا ورد من إشارات في المصادر اإلباضية كابن الصغير والشماخي ،وهو األمر الذي جعلنا نتناول جانب مهم
من الحياة االقتصادية في مدينة تيهرت وهو النشاط الحرفي في حاضرة الرستميين خاصة حرفتي الدباغة
والنسيج ؛ وهي حرف مرتبطة مباشرة بأهم نشاط اقتصادي عرفته الدولة الرستمية وهو نشاط الزراعة والرعي،
فمن البديهي أن يكون لهاتين الحرفتين أهمية كبيرة ودورا في ازدهار نشاط األسواق في كل مدن وقرى المغرب
األوسط نظرا لوفرة البضائع وجودة اإلنتاج ،باإلضافة إلى االستقرار السياسي الذي وفره الحكام الرستميون
بشكل عام لتأمين القوافل التجار ية في المسالك المختلفة أو بشكل خاص دور خطة الشرطة والحسبة في انتشار
األمن داخل األسواق.
لذا فقد طرحنا اإلشكالية التالية  :ما هو واقع حرفة الدباغة والنسيج في مدينة تيهرت؟ وماهو دورها في
ازدهار النشاط التجاري في العهد الرستمي؟
Keywords : State alrstmih, crafts, industry, tanning, weaving, commercial activity.
Abstract
Islam has considered possession and trades as a practice of Muslim worship, besides
the prophet Mahomet considered the work to be the same as jihad in the name of
god.The economic activity in the middle Maghreb was various according to the
nature of berber societies: sedentary tribes have practiced farming whereas nomadic
tribes have known animal breeding and trading. The spreading and developpement of

crafts and trades was related to urban development and the growth of mercantile
activity especially during the Rostomid era when Tihert city was living an intensive
craftsman activity like other cities of muslim maghreb such as Kairaouan or Fes.
Medieval sources did not provide us enough regarding all economic life aspects of
the Rostomide city excepting some references in Ibadic books such as in Ibn Assaghir
and Achamakhi. This is the main reason we decided to study the craft activity of
Tihert especially tannery and weaving which are directly related to the head
activities of the city : agriculture and pastoral activity. Therefore, it was evident that
these activities played a vital role in the development of the cities and villages
markets of the middle maghreb with the availability of goods and the quality of
production.In addition to political stability, safety of trade caravan routes and police
control in the markets.
Our problematic is the following: what is the reality of tannery and weaving in Tihert
and what is its contribution to the development of the Rostomide commercial sector?

االسم و اللقب  :مكاس مليكة
الرتبة:استاذة محاضرةب
المؤسسة :جامعة قسنطينة2
عنوان المداخلة  :صناعة الجلود صناعة مهددة باالندثار(دراسة ميدانية بقسنطينة)
الكلمات المفتاحية :تعريف الجلد ،المادة األولية،المصنوعات الجلدية،الطوائف الحرفية ،حاضر الصناعة الجلدية
بقسنطينة
الملخص
تعتبر مدينة قسنطينة من أهم مراكز صناعة الجلود في العهد العثماني نظرا لوفرة المادة األولية ،واحتياجات
الناس للمنتجات الجلدية المتنوعة ،فقد عرفت إقباال كبيرا وأصبحت مصدر ثروة ألصحابها ،فقد برع الفنان
القسنطيني في صناعة العديد من المنتجات الجلدية أهمها السروج المحالة بالفضة واألحذية المطرزة،إلى جانب
األخفاف.
لقد ساهمت هذه الثروة بشكل كبير في االستهالك المحلي فهي تذبح بكثرة في األعياد والمناسبات الكبيرة
خاصة األغنام ،كما كان السكان يبيعون خرفانهم،أصواف أغنامهم ،لحومها ،جلودها ،ألبانها ،حليبها ،ويشترون
مقابل ذلك الحبوب ومختلف متطلبات حياتهم اليومية.
وبالتالي فإن صناعة الجلد كانت مزدهرة بالمدينة منذ القرن 65م ،وازدادت تطورا مع بداية 68م ،هذا ما أدى
إلى وجود العديد من المتخصصين في هذه الصناعة ،إال أنها بدأت في التراجع خاصة بعد االحتالل الفرنسي
حيث اصطدم ا لصناع بمنافسة الورشات الفرنسية ،و أصبحت تقتصر على من توارثوها على أبائهم و أجدادهم .
Mots clés : La définition du cuir, Matière première, Industries du cuir, Cultes
artisanaux, Le destin de l'industrie du cuir à Constantine
Constantine est considérée comme l'un des centres les plus importants de l'industrie
du cuir à l'époque ottomane en raison de l'abondance de matière première et des
besoins de la population en divers produits du cuir, ce qui en fait une source de
richesse non négligeable pour ses propriétaires.
Cette richesse a largement contribué à la consommation locale: L’origine de la
matière première provient essentiellement du mouton. En plus de sa valeur
marchande, il offrait sa laine, sa viande, son cuir et ses produits laitiers.
L’industrie du cuir était florissante dans la ville depuis le XIIIe siècle et elle s’est
développée avec le début de l’année XIX, ce qui a conduit à la présence de nombreux
professionels de l’industrie. Cependant elle a commencé à décliner après l’occupation
française où les industriels se sont affrontés à la concurrence.

اإلسم واللقب :علي بن بلة
الرتبة :أستاذ محاضر  -ب –
المؤسسة :معهد اآلثار –جامعة الجزائر -12
عنوان المداخلة :الحرف وآليات استغاللها للنهوض بالسياحة الثقافية بالجزائر.
الكلمات المفتاحية :الجزائر ،تراث مادي ،حرف ،صناعات تقليدية ،سياحة ثقافية ،قطاع محفوظ.
الملخص
ال يختلف إثنان في أن فكرة اإلعتماد الكلي للجزائر على مداخيل المحروقات لدعم اإلقتصاد وجلب العملة
الصعبة لم يعد ممكنا بالنظر لإلختالالت التي تعرفها أسعار البترول ،لذا وجب التفكير في وسائل بديلة تساهم في
التنمية المستدامة للجزائر.
بما أن بالدنا القارة يزخر برصيد ثقافي مادي وغير مادي كبير ومتنوع زمنيا ومكانيا ،يمثل واجهة محترمة
في مجال السياحة الثقافية ،نرى من الضروري اإلهتمام بجانب يخدم ويدعم قطاع السياحة أال وهو الحرف
والصناعات التقليدية ،فتأتي المداخلة محاولة منا إلبراز أهم السبل المنتهجة إلعادة إنعاش قطاع الحرف ،وآليات
إعادة تنظيمه ودمجه في القطاعات المحفوظة ،وجعله مركز استقطاب للسواح المحليين واألجانب على حد سواء
ويصبح بالتالي مصدرا هاما لجلب العملة الصعبة ،والتي ال تتأتى إال بتظافر جهود مجموعة من الهيآت ،نذكر
على رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تختص بالجانب األمني ،الثقافة والسياحة والصناعات
التقليدية ،لتخطيط المسارات والبرمجة وسنعطي مخطط أولي يشمل كل ما يجب توفره من موارد بشرية مؤهلة
ووسائل مادية ،وكيفية استغاللها بداية من اإلشهار عبر الوسائط اإللكترونية مرورا بالمرافقة واإلمكانات
وطرق التهيئة ،على أن تكمل بعضها البعض من أجل النهوض بالقطاع وجعله مربحا وليس عالة على اإلقتصاد
الوطني.
Mots clés : artisanat, Algérie, secteur sauvegardé, tourisme, patrimoine culture

Résumé
Cette communication a pour but de démontrer les meilleurs moyens d’exploitations
des activités artisanales dans le développement du tourisme culturel en Algérie
Il est notoirement admis que notre pays ne peut plus compter désormais
uniquement sur les revenus du pétrole. A cet effet, il est impératif de créer d’autres
ressources de richesses. L’artisanat est un des nombreux atouts dont dispose l’Algérie
qui pourrait contribuer à l’émergence du sectuer du tourisme.
Cela réclamera
l’adhésion de plusieurs ministères: le ministère de l’intérieur pour assurer le volet
sécuritaire et les ministères de la culture et du tourisme et l’artisanat qui prendront en
charge la planification et la programmation des différents circuits touristiques.
L’artisanat peut être une ressource de devises si on l’intègre dans les secteurs
culturels sauvegardés, et la promouvoir selon des parcours de tourisme bien établis et
profondément étudiés en injectant des potentiels humains qualifiés pour mieux les
encadrés. Nous présentons à travers cette communication un schéma directeur de
circuits possibles pour la promotion de l’artisanat en Algérie.

 خيرة فراجي: االسم و اللقب
استاذة محاضرةب:الرتبة
2معهد االثار جامعة الجزائر: المؤسسة
 صناعة الورق وأثرها الكبير في تطور وانتشار الكتاب المخطوط:عنوان المداخلة
. صنع، طريقة، اوراق،  صناعة، ظهور:الكلمات المفتاحية
الملخص
 وكانت هذه المواد البدائية،كانت كل أمة تكتب في مواد بدائية مستوحاة من لب الطبيعة التي تحيط بها
 والبردي، كالكرانيف والعسب والرق واألديم مثلما كان سائداً عند العرب،تحتاج إلى معالجة كبيرة قبل استعمالها
 وظلت هذه المواد األولية هي الوعاء األوحد تجمع فيه سائر العلوم حتى ظهر الورق،عند المصريين القدامى
 وسهولة،الذي طغى على جميع المواد األخرى والتي أخذت في الزوال أمام هاته المادة لسهولة الكتابة عليها
وهذه الدراسة هي محاولة.  فكان لظهور الورق أو الكاغد منعرجا حاسما ً في تاريخ الكتابة عند سائر األمم،حملها
 وكذلك،إللقاء الضوء على آلية العمل المتبعة في صناعة الورق وهي من أقدم الصناعات التي عرفها اإلنسان
،)طريقة صقله وتلوينه وأنواع عجينة الورق من حيث التركيب والتصنيع (كالعجينة الميكانيكية والكيميائية
 فلقد كان لظهور،و العالمات المائية على الورق وطرق تشكيلها وهي رموز لتمييز مصنع عن مصنع آخر
وبعد البحث لم نجد أي مصنع، الورق أثر بليغ في تطور وانتشار الكتابة أو باألحرى انتشار الكتاب المخطوط
 وعليه يجب إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية واستغاللها،خاص بهذه الصناعة في بالدنا في وقتنا الراهن
 وعليه يجب إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية واستغاللها كمورد اقتصادي إعادة إحياء،كمورد اقتصادي الراهن
.هذه الصناعة الحيوية واستغاللها كمورد اقتصادي واستغاللها كمورد اقتصادي
Mots –clés : apparition, industrie, feuilles , méthode, fabrication.
Résumé
L’industrie des feuilles, et sa grande répercutions sur l'expansion et l'évolution
du livre manuscrit.
Les peuples anciens n'avaient pour moyens d'écriture que des procédés archaïques.ils
utilisaient pour cela des éléments naturels primaires qui se trouvaient en leur
possession ou dans leur environnement. La matière utlisée avait besoin de traitements
tels que la Pétiole (Cranif), le Parchemin, le Cuir rouge etc . Qu’elle soit attestée
chez les arabes comme le fut le papyrus en Egypte, Ces éléments ont été les seul
supports qui rassemblaient toutes les sciences jusqu’à l'apparition des feuilles qui a
provoqué la disparition des autres moyens d'écriture. L’avantage des ces feuilles est
l’aisance dans l’acte d’écriture, leurs transports et leurs stockages. Ce fut un virage
crucial dans l'histoire de l’écriture.
Cette étude met en lumière les multiples méthodes de fabrications et d'utilisation de
ces feuilles , mais aussi des différentes méthode d'affinages ,de coloration ,et de type
de pate a papier du point de vue de sa fabrication (pate mécanique , semi mécanique
,chimique etc...) ; Elle met aussi en évidence le filigrane et leur grand nombre de
forme différente selon l'appartenance .Ce papier a eu un impact sur le développement
de l'écriture et en particulier sur l’évolution du livre manuscrit.

اإلسم و اللقب :حسونة عبد العزيز
الرتبة :أستاذ محاضر ب
المؤسسة :جامعة الجلفة
سوف
عنوان المداخلة :صناعة الجبس وحرفة النقش في منطقة ُ
الملخص
اشتهرت بالد سوف بنمطها المعماري المختلف والمتميز عن باقي المناطق الصحراوية األخرى سواء من
حيث مواد البناء أو التقنيات المستعملة فيه ومرد ذلك لسببين:
 أولهما أن بالد س وف بالد رملية تفتقر إلى مادة الطين المستعمل في البناء على نطاق واسع في باقي القصورالصحراوية األخرى وتحيطها الكثبان الرملية من كل جانب.
 ثانيهما عدم وجود الحجارة الصالحة للبناء ظاهرة على سطح األرض كما هو الحال في المناطق األخرى.لهذا كانت الحاجة أم االختراع فاستطاع اإلنسان المحلي بفطنته أن يستخرج المادة األولية الموجودة في
بيئته وعرف كيف يطورها حسب الوفرة ووفق ما يتالئم المناخ ويستعملها كمواد في عملية البناء ،وكان الجبس
ال ُمصنّع محليا المادة األكثر شيوعا واستعماال في كل العمائر بمنطقة سوف .
يختلف الجبس في منطقة سوف عن جبس باقي المناطق األخرى من حيث طريقة تصنيعه أو لونه وحتى
بعض خصائصه الكيميائية لذلك تعددت استعماالته أستعمل كمالط للربط بين الحجارة ولتكسية الجدران كما
صار الوسيلة الفُضلى لفن الزخرفة والنقش على الجدران.
على ا لرغم من تراجع استعمال الجبس اليوم كمادة أساسية للبناء أمام مواد البناء العصرية فقد ظل استعماله
رائجا في حرفة النقش التي عرفت ازدهارا وانتشارا في كل العمائر الحديثة.
Gypsum industry and sculture in the Souf region
Abstract
The souf region is known for its distinctive architectural style that distinguishes it
from other Saharian regions whether in the materials or techniques used for two
reasons:
- It is a sandy region poor in clay, material very used elsewhere in the
construction of ksours
- Lack of rocky building materials on the floor
Thus, Soufi man has adapted to his environment and exploited the available mineral
resources such as gypsum abundantly used in Sufi architecture.
Oued Souf gypsum is different from other types of gypsum in its color, chemical
composition or manufacturing processes. For these reasons it is used both in mortar
as in plaster or decoration walls. Despite the emergence of new basic modern
materials in the current Oued Souf constructions, gypsum is still used for decoration
on a large scale.

 مفتاح عثمان:االسم و اللقب
" أستاذ محاضر "ب:الرتبة
 معهد اآلثار:المؤسسة
" صناعة المدافع بالجزائر في العهد العثماني" نمودج دار النحاس بمدينة الجزائر: عنوان المداخلة
. فترة عثمانية،  دار النحاس، مدفعية، صناعة حربية، القصبة: الكلمات المفتاحية
الملخص
غطى معظم،لقد عرفت الجزائر خالل العهد العثماني نشاطا ً صناعياً وحرفيا ً مزدهراً ومنقطع النضير
ومن بين المجاالت الصناعية الحرفية نجد مجال الصناعة الحربية، المجاالت االقتصادية واالجتماعية المختلفة
يرجع ذالك لتوفر الخبرات الفنية الحرفية تم توفر المواد، الذي ضل مزدهراً طوال العهد العثماني بالجزائر
. األولية الضرورية لهذه الصناعات من جهة أخرى
فقد شكل مصنع سبك المدافع المعروف لدى الجزائريين " بدار النحاس" من المصانع الرائدة في سباكة
القطع المدفع ية وهذا مند بداية العهد العثماني بالجزائر حيث تشير المصادر التاريخية عن تواجده مند سنة
ً مرورا، فقد كانت لصناعة المدافع في الجزائر تمر بسلسلة من العمليات الصناعية الحرفية، )م6328/ه853(
 فهي بحق صناعة،الهندسية والرمزية، الكتابية، بالصب والتفريغ تم الصقل الى الزخرفة بمختلف أنواعها
جزائرية ميزت عقود العهد العثماني بالجزائر والتي من خاللها يتم المحافظة على سالمة األقاليم والتمتع
.باالستقرار وصون نتائج أعمال حضرية
Mots clés : Casbah, industrie, militaire, artillerie, Dar Enahas, époque, ottomane
Durant la période ottomane, l’Algérie a connu une très grande et florissante
activité industrielle et artisanale, couvrant presque tous les différents domaines
sociaux- économiques, notamment le secteur de l’industrie militaire, qui arriva à son
apogée pendant cette période, grâce d’une part à une expérience et maitrise
technique bien acquises, et d’autre part à la disponibilité de matières premières.
L'usine de Sabek, surnommée "Dar al-Nahhas" par les Algériens, en est
l’exemple parfait. En effet elle fut l'une des principales usines de fabrication de
pièces d'artillerie, qui remonte au début de l'ère ottomane en Algérie, comme
l’indiquent les sources historiques qui précisent son apparition à partir de l’an 935
H / 1529 de notre ère. Cette industrie de fabrication d’armes à feu en Algérie passait
par une série de procédés industriels, artisanaux, comme la coulée et le déchargement
et autres, sans oublier la décoration contenant différents types, géométriques,
symboliques et calligraphiques. Cette industrie algérienne qui a été un atout majeur
de l’ère ottomane a su maintenir l’intégrité et la stabilité territoriale, et préserver les
résultats des travaux urbains.

 .اإلسم و اللقب :صليحة جدي
الرتبة :باحثة.
و باية بن نوي ،مكلفة بالبحث
المؤسسة :المركز الوطني للبحث في علم اآلثار
عنوان المداخلة :حرفة البناء بمدينة الجزائر خالل العهد العثماني
"ومساهمة الطائفة األندلسية على ضوء وثائق األرشيف والكتابات األثرية
الكلمات المفتاحية :مدينة الجزائر  ،العهد العثماني ،حرفة البناء ،األندلسيون ،الكتابات األثرية.
الملخص
كان لسقوط األندلس أثرا عميقا على عمران مدينة الجزائر ،فقد نزحت أعداد كثيرة من األندلسيين من
إسبانيا لالستقرار بالمدن واألقاليم الجزائرية الساحلية خاصة ،وهم ذوي خبرة ومهارة.
ساهم تواجد األندلسيين بمدينة الجزائر في دفع الفن المعماري إلى حال من اإلبداع نتيجة تمازج الطرز
المعمارية المتنوعة .فقد جاءوا بتقنيات معمارية عالية ،تزامنت مع استالم العثمانيين الحكم في المنطقة
ومباشرتهم تنفيذ مشاريع كبر ى وفق الطراز المشرقي ،مما أدى باإلضافة إلى الطراز المحلي ،إلى بروز ما
يشبه مدرسة معمارية متميزة.
ومن خالل هذه المداخلة سنحاول إلقاء الضوء على حرفة البناء و مدى مساهمة الجالية األندلسية التي
كانت تقيم في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني باالستعانة ببعض الوثائق األرشيفية والكتابات األثرية.
Mots clés : Medina d’El Djazaïr, période, ottomane, métier, bâtiment, andalous,
inscriptions.
Résumé
La chute de Grenade a eu un impact considérable sur l’urbanisme de la Medina
d’El Djazaïr après le déplacement important des maures d’Andalousie vers les villes
côtières d’Afrique du nord.
Ces Andalous établis à Alger étaient fort adroits dans le domaine des arts du
bâti et ont donc contribué à l’épanouissement d’un nouvel esprit de créativité mixte
dans le domaine de l’architecture, et l’apparition d’une école d’architecture riche de
nouvelles techniques d’un style oriental.
Parmi ces Andalous dont l’histoire a retenu le nom, l’Ousta Moussa Al
Andaloussi, un grand maître et ses deux fils Ali et Ibrahim dont Plusieurs
constructions d’utilité civile, religieuse et défensives
A travers notre intervention, nous escomptons mettre en évidence le métier du
bâtiment et la contribution de la diaspora Andalouse d’Alger Ottomane dans cet art, à
travers des documents d’archives et des inscriptions.

االسم واللقب :براهيم آيت زيان
الرتبة :أستاذ محاضر
المؤسسة :جامعة مولود معمري ،تيزي وزو
عنوان المداخلة:
الصنائع والفنون التقليدية بين تصورات الكوزمولوجيا الكونية والتنظيرات التاريخية
(دراسة في حفريات المعرفة اإلسالمية :إخوان الصفا ،وابن خلدون –نموذجا)
الكلمات المفتاحية:فنون ،صنائع ،تقليدية ،حضارة ،إسالمية  ،لميتافيزيقا ،كوزمولوجيا ،تاريخ ،علم اآلثار
.الملخص
تأتي هذه الورقة البحثية ضمن إطار المحور األول من محاور الملتقى الدولي األول حول الحرف
والصناعات عبر العصور ،الذي يعتني بتاريخ وتطور الحرف عبر الفترات الزمنية المتراخية مما قبل التاريخ
إلى واقعنا اليوم ،وستكون حدود الدراسة منحصرة في البحث في حفريات المعرفة التي ستبحث في التصورات
اإلسالمية للصنائع والفنون التقليدية ما بين التنظير الكوني الكوزمولوجي وبين المقاربة السوسيو-اقتصادية ،ذلك
من خالل تتبع مفهوم الصنائع وماهية الفنون وكيفية نشأتها وتطورها في منظور مدرستين فكريتين متكاملتين،
تمثّل (رسائل إخوان الصفا ) أوضح مصدر يمكن للباحث دراسته في تحليل وشرح المنظور الروحي
الميتافيزيقي للصنائع ،كما نجد أن عبد الرحمن بن خلدون هو من أنضج من حرر هذه المسألة في مقدمة كتابه
الموسوعي البناء) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر).
فما هي نقطة التقاء النظرتين وفيما تختلف؟ وكيف يمكن االستفادة من الموروث الثقافي في إعادة بناء المنظومة
التقليدية الحضارية التي ستساعد على الحفاظ على الهوية اإلسالمية وضمان استمراريتها؟
ستكون منهجية الدراسة قائمة على التحليل الموضوعي لمختلف النصوص التراثية وعقد مقارنات في
أوجه االلتقاء واالختالف ما بين المدرستين من أجل الوصول إلى إجابة عن إشكالية الدراسة.
Mots clés : arts, industrie, traditionnelle, civilisation, islamique, métaphysique
cosmologie, histoire, archéologie
Résumé
Cette présente étude qualifiée dans le domaine de l’archéologie du savoir, sera
menée sur les traces de deux écoles importantes dans la pensée islamique, dans
laquelle l’art et l’artisanat traditionnels ont pu atteindre le sommet de leurs
formations et la plénitude de leurs effervescences. L’une des écoles représente la
perspective métaphysique et cosmologique qui place cette question dans un cadre
ontologique bien structuré, et prenait l’artisanat et les métiers anciens comme des
véhicules d’un système ancrée : et dans l’humain et dans le divin. La seconde
perspective historique situe cette activité artisanale dans son contexte socioéconomique dans un espace/temps bien déterminé. Notre travail sera d’approcher
avec une méthodologie analytique et comparative deux sources représentatives de ces
deux perspectives, dans le but de savoir comment l’artisanat et les métiers sont
développés dans la civilisation islamique en prenant comme cas d’étude deux sources
:

1. (La Muqaddimah d’Ibn Khaldoune) ou l’introduction au livre de l’histoire
universelle de Abderrahmane Ibn Khaldoune.
2. (Rassa-il Ikhwanu As-safa wa khillanu Al-wafa) ou Les épitres des frères de la
pureté

 زهيرة حمدوش:االسم و اللقب
 استاذة محاضرة ب:الرتبة
. المركز الجامعي تيبازة:المؤسسة
:عنوان المداخلة
التقنيات التنفيذية في الصناعات الخشبية خالل الفترة العثمانية بين التقاليد المحلية والتأثيرات العثمانية
. محلية، تقاليد، اساليب، خشب جزائر عثمانية تحف تقنيات، صناعة:الكلمات المفتاحية
الملخص
 وما يشهد على ذلك التطور،بلغت الصناعات الخشبية بالجزائر خالل الفترة العثمانية اوج تطورها
 البنادق، صناديق حفظ الحلي،التحف الخشبية المنقولة المحفوظة في المؤسسات المتحفية(كراسي المصاحف
، الدرابزينات، النوافذ، االبواب، أو التحف الثابتة التي ماتزال تزين المعالم االثرية (االسقف، )وغيرها
 والتي استخدم فيها الفنان تقنيات صناعية وأساليب زخرفية تنوعت بين تقاليد محلية وأخرى وفدت، )...المنابر
. وهي االشكالية التي نحاول توضيحها في هذه المداخلة، مما شكل تنوعا وثراء فنيا مميزا،مع االتراك العثمانيين

Les techniques opératoires dans les industries du bois pendant la période
ottomane entre traditions locales et influences ottomanes
Mots clés : industrie, bois, Algérie, ottomane, techniques, types, tradition, locale.
Résumé
Les industries algériennes du bois ont atteint leur apogée pendant la période
ottomane ; en témoignent les objets en bois conservés dans les musées (lutrins, boîtes
à bijoux, armes à feu, etc.) et les antiquités qui ornent encore les monuments
(plafonds, portes, fenêtres, balustres) dans lesquels l’artiste a utilisé des techniques
industrielles et des méthodes décoratives, qui variaient entre les traditions locales et
celles apportées par les Turcs ottomans, ce qui représente une variété et une richesse
artistique remarquable. Telle est la problématique que nous tenterons de clarifier
dans cette intervention.

 عبد الجبار صديقي:االسم واللقب
 أستاذ محاضر:االرتبة
- المركز الجامعي نور البشير – البيض:المؤسسة
:عنوان المداخلة
الحرف والصنائع الحربية بالمغرب اإلسالمي خالل العصر الموحدي – دراسة في أسباب االزدهار وآثاره
– على االقتصاد
 الدولة الموحدية، األثر،  الحربية،  االقتصاد،  الحرف:الكلمات المفتاحية
الملخص
ال جدال في أن الحرف والصنائع شكلت عنصرا محوريا في البنية االقتصادية واالجتماعية داخل
 وذلك بالنظر الى أهميتها كمكون أساسي يساهم في خلق ذلك التراتب،المجتمع المغاربي عبر العصور
 لكن هذا المكون االقتصادي، ويلبي احتياجات المجتمع من جهة أخرى،والتناسب بين عناصر االقتصاد من جهة
 وألن العصر الوسيط تميز،الحساس كثيرا ما يخضع في تطوره لتقلب الظروف واألحداث ومتطلبات المجتمع
بطغيان الطابع الحربي على الدولة ارتبط اقتصادها كذلك بالحرب حتى أن ابن الخلدون اصطلح عليه االقتصاد
الحربي وقد اتضح ذلك جليا في الطابع العام القتصاد الدو لة الموحدية خاصة ما تعلق فيه بالحرف والصنائع التي
. اصطبغت في عمومها بالصبغة الحربية األمر الذي كان له األثر البالغ على الواقع االقتصادي

L’artisanat militaire au Maghreb islamique à l'époque almohade - Étude sur les
causes de la prospérité et ses effets sur l'économie –
Mots clés : artisanat, économie, militaire, impact, époque, almohade.
Résumé
Il n’est pas étonnant que l’artisanat ait toujours été au cœur de la structure
économique et sociale de la société maghrébine à travers les âge compte tenu de leur
importance en tant qu'élément clé contribuant à la création d'une telle hiérarchie et de
la proportion entre les éléments de l'économie Et répond aux besoins de la société,
mais cette composante économique sensible est souvent sujette à l'évolution des
circonstances, des événements et des demandes de la communauté En raison du
Moyen âge marqué par la tyrannie de la guerre contre l'État, son économie était
également liée à la guerre Alors qu'Ibn al-Khaldoun était appelé le commandant
militaire Cela est devenu évident dans la nature générale de l'économie de l'État
almohade Surtout en ce qui concerne l’artisanat qui sont devenus généralement sous
forme de guerre, ce qui a eu un impact profond sur la réalité économique.
Mots-clés: artisanat, économie, guerre, impact, Etat almohad

االسم واللقب :وردية عليالش
الرتبة :أستاذة محاضرة ب
المؤسسة  :جامعة البليدة  -2-علي لونيسي
عنوان المداخلة  :ورشات النحت في مقاطعة نوميديا في الفترة الرومانية-االنصاب نموذجا-
الكلمات المفتاحية  :مقاطعة ،نوميديا ،حرفة ،النحت ،االنصاب ،أدوات  ،محاجر ،ورشات.
الملخص
يعتبر النحت في يومنا الحاضر وجه من أوجه الفن ولكن قبل أن يصبح كذلك كان في بداياته عبارة عن
حرفة تلقائية ورائها أغراض واحتياجات طبيعية ،حيث اقتصر استعماله في الحياة اليومية للصيد وللدفاع عن
نفس ،ليتخذ بعدها منعرج حاسم ويتحول الى حرفة صناعية مهمة في حياة االنسان توفي عدة أغراض كالغرض
التذكاري والتخليدي والغرض الديني وهذا ماساهم بشكل كبير من تحول هذا األخير إلى فن جميل متنوع من
أعمال نحت وتصوير ،ولم يقف نشاطه الجمالي عند هذا الحد فحسب بل تعداه إلى إبداع مختلف األساليب
الزخرفية التي ُزينت بها مختلف المعالم والمعابد والمنازل وهذا ما تشهد عليه آثار الحضارات القديمة التي
مازالت تحفها الفنية تشهد على اإلبداع والذكاء وتحكم اإلنسان في األساليب الممنوحة له والمتمثلة في مواد
بسيطة كالحجارة على أنواعها .
وتعتبر الفترة الرومانية من أهم الفترات التي شهد فيها النحت ازدهار وتنوع حاصل وتقنيات جديدة
مبتكرة وكذا ظهور مدارس كبيرة وورشات للنحت والنحاتين الذين قاموا بإذاعة نماذج تُحفية ومنحوتات متنوعة
في كامل اإلمبراطورية ،وشمال إفريقيا وباألخص مقاطعة نوميديا على غرار باقي المقاطعات األخرى وصلها
هي األخرى هذا التيار النحتي الجديد وهذا ما ساهم كثيرا في تنوع أوجه النحت في هذه المقاطعة في تلك الفترة،
فنجد ما هو مكرس للحياة اليومية واالجتماعية والدينية.
ففيما يخص الحياة الدينية تنوعت مختلف المنحوتات التي كانت تأدي عدة أغراض فهناك الخاصة للتعبد
كالتماثيل كما نجد تلك الخاصة للتقرب وتأدية النذور والقرابين والتي نجد من بينها االنصاب ،فهذه المعالم
اكتست أهمية مبالغة في مقاطعة نوميديا اين اشتهرت في االواسط الشعبية ولعل زخم المجموعات التي تأويها
متاحف مدن تلك المقاطعة توضح لنا مدى شعبيتها وشهرتها .
ولكن يبقى اننا رغم كثر الدراسات الخاصة بهذه المعالم اال اننا نجهل الكثير عنها وهذا راجع لتركيز
مختلف تلك البحوث والدراسات على الجانب التقني لمختلف تلك المنحوتات وإهمال الباحثين لدراسة معمقة عن
أصول تلك الحرفة والتقنيات وكذا األدوات المستخدمة وحتى الخطوات المتبعة في نحتها قبل ان تتحول تلك
الحجارة الصماء الى نصب يوفي غرض العبادة والتقرب  ،كما اننا نجهل الكثير عن هذا الفن الشعبي واهم
الورشات التي ظهرت في مختلف مدن المقاطعة مما تسبب في التأخير إدراج هذه الحرفة في مصف اهم الحرف
التي عرفها االنسان المغاربي وأكثرها قدما .
ومن هنا نطرح التساؤالت التالية:
فيما تتمثل حرفة نحت االنصاب؟
ماهي اهم خطوات والتقنيات وكذا األدوات المستخدمة فيها؟
ماهية أنواع الحجارة المستخدمة وما هي اهم المحاجر التي استخرجت منها؟
ماهي مختلف ورشات نحت االنصاب التي ظهرت في المقاطعة؟
وما هي نقاط التشابه واالختالف بين تلك الورشات؟
_ Les ateliers de sculpture dans la province de Numidie à l’époque romaine
_exemple les stèles

Mots clés : Afrique du nord, Numidie, stèles, sculpture, ateliers, outils, carrières,
extraction.
Résumé
La sculpture sur toutes ses formes est un sujet très important qui aide
l’archéologue dans sa quête du passé, car cette dernière lui fournit des informations
bien utiles dans l’étude des peuples de l’antiquité sur tous les plans (religieux, social,
artistique, et même politique).
L’Afrique du nord et plus précisément la province de la Numidie est bien
placée pour nous fournir les exemples les plus intéressants à étudier, et surtout à
l’époque romaine ; époque où l’art et la sculpture atteignaient leur sommet.
Les types de sculpture et les œuvres qu’elle nous fournit la province de
Numidie, nous montre la richesse et les différents courants artistiques qui régnaient à
l’époque romaine dans ses nombreuses villes, comme elles nous montrent des
exemples bien conservés des différents types de sculpture votive ou funéraire tels que
les stèles.
Ces dernières nous fournissent des informations très importantes sur le type
d’art populaire et local qui régnait jadis dans ces villes, comme elles nous renseignent
sur les différents rites religieux que la majorité du peuple et des adorateurs
pratiquaient.
Mais reste que l’étude approfondie de ces œuvres sur plusieurs plans tels que la
matière utilisée, les techniques d’extraction et de sculpture, et le décor architectural
utilisé, et les différent ateliers où naissent ces dernières , nous échappe complètement,
car les travaux effectués délaissent ce côté très important qui reste un puit
d’information non exploité.
De ce fait une étude bien ciblée nous permettra de lever le voile sur une façade
bien obscure qu’on peut l’appeler « la naissance des stèles dans les ateliers de
fabrication » car cette dernière nous permet de poser pas mal de questions :
- Quelle sont les différentes étapes de leur fabrication ?
- Quelle sont les outils utilisés ?
- Quelle sont les différents ateliers de fabrication à travers la province de
Numidie

اإلسم و اللقب :بوزيد فؤاد وطويل العيدي
الرتبة :أستاذ محاضر ب
المؤسسة :جامعة  1ماي  /6823جامعة محمد لمين دباغين  .سطيف .2

عنوان المداخلة:

مقاربة المكان

والقيم الرمزية وطبيعة األنشطة.
الكلمات المفتاحية :الحرف  ،الصناعات التقليدية الريفية ،الريف البجائي ،سطيف،الصناعات الخشبية،
المعدنية ،الجلدية .
الملخص

يتناول هذا الموضوع إشكالية رئيسية تتعلق بطبيعة األنشطة الحرفية وأنواع الصناعات
التقليدية بمنطقة حوض الصومام ،وعالقتها بطبيعة المنطقة الجغرافية التي تشمل منطقتي الريف
البجائي والجهة الشمالية الغربية لمنطقة سطيف ،والموارد الطبيعية من أخشاب وحجارة ومشتقات
جيوانية ،وموارد معدنية والتي ساهمت كلها في بلورت األنواع الصناعية ،وكذا األبعاد الرمزية
التي جسدها اإلنسان الصاتع من خالل منتجاته الحرفية التقليدية ،وعالقة الحرف الممارسة بطبيعة
األنشطة االقتصادية السائدة بالقرى المطلة على ضفتي واد الصومام.
Résumé
Ce sujet traite essentiellement du problème lié à la nature des activités artisanales et
aux types d’industries traditionnelles dans la région du bassin de la Soummam, ainsi
qu’à leur relation avec la nature de la zone géographique, qui englobe touche la
région de Bejaia et le nord-ouest de Sétif, et les ressources naturelles en bois et en
pierres.
Par ailluers, nous aborderons les dérivés géologiques et les ressources minérales
qui ont contribué à la cristallisation des espèces industrielles, Les dimensions
symboliques incarnées par l’être humain à travers ses produits artisanaux
traditionnels, ainsi que la relation d’artisanat pratiquée par la nature même des
activités économiques prévalant dans les villages bordant les rives de la vallée de la
Soummam.

اسم ولقب الباحث :وردة العابد
الرتبة :استاذة محاضرة
المؤسسة  :جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة -2
عنوان المداخلة :الحرف والصنائع من خالل مصادر الحسبة.
الكلمات المفتاحية  :مصادر ،حسبة ،مدينة  ،عصر وسيط ،مواد ،حرف ،صنائع.
الملخص
يُع ُّد السوق ركيزة من ركائز المدينة في العصر الوسيط ،فهو يعكس رقي الحياة الحضارية ،وازدهار
المعامالت االقتصادية وطبيعة العالقات االجتماعية وحتى الثقافية ،ولهذا كان الزما وجود هيئة إدارية تسهر
على مراقبته.
تُعرف هذه الهيئة باسم الحسبة ( ،)Hisbaوصاحبها ال ُمحتسب ( ،)Muhtasibوتنحصر مهامه في األمر
بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ،وهو المتفق عليه في جميع المصادر.
تتفق مصادر الحسبة عبر مراحل التاريخ على اختالفها في العصر الوسيط بالتعريف بأنواع المواد
المعتمدة في الحرف والصنائع ،سواء ذات أصل نباتي أو حيواني ،فنجد األولى تأتي على ذكر الحنطة ( Les
 )Céréalesوالتي تتنوع ما بين القمح والشعير ،وتعرف كذلك بلفظ الدقيق الذي يُعتبر المكون األساسي للخبز،
وهذا األخير يسهر على جودته قبل وصوله إلى السو ق مجموعة من العمال ،الذين يأتي ذكرهم كالتالي :منهم
الغربالون(  )Ceux qui travaillent dans les cribleوالطحانون ( ،)Meuniersالخبّازون
( )Boulangersوالفرانين ( ، )Fournierثم بعد ذلك الباعة ولكل منهم مواد وأدوات يستعملونها أثناء عملهم.
ّ
الجزارين (  ،)Les Bouchersوتتنوع المادة
أ ّما المواد ذات األصل الحيواني فيمكن حصرها في حرفة
األولية في لهذا النوع مابين شاة وثور إلى لحم الضأن والماعز ،فالذابح ( )Celui qui abas les moutonsله
شروط أساسية للقيام بعملية الذبح ووسيلة أساسية يستعملها وهي الشفرة ( ،)Une Lameأما باعة اللحم وهم
الجزارون فيشترط عليهم امتالك الطَّلي ( )Tailloirالتي يُقطع عليها اللحم ،ويوضع عليها الملح كل ليلة كي ال
يجتاحها الدود ،وتُغطى بغطاء من الحلفاء ويُربط.
ويُقطع اللحم بالسكين الكبير ( )Coutelasوليس بالساطور ( ،)Couperetليتم عرضه للبيع على
الحصر(  )Semelles d’espadrilles en corde de Alfaويُنظف باستمرار.
والمالحظ ّ
أن المواد المعتمدة في الحرف والصنائع تشترك في توفير المكاييل والموازين ( les
 ،)mesures et les poidsفي طبيعة الكفة (  )le plateau de la balanceوالصنج (،)poids pour peser
هذا األخير يُصنع إ ّما م ن الحديد أو الحجارة ،ويخضع كل نوع من المواد إلى ميزان خاص به أثناء الشراء.
Mots clés : sources, Hisba, ville, moyen âge, matières, artisanat, industries.

Le Souk est l’élément le plus important dans une ville au moyen âge, car il
reflète la promotion de la civilisation dans tous les domaines ; économique, social et
culturel.
Le métier d’EL Hisba et El Mouhtasib a été creé, dans le souci de promouvoir
la vertu et prévenir du vice.

Nous constatons que la plupart des sources de Hisba evoquent les métiers et
les artisans avec leurs produits de matière première, comme les céréales par exemple,
et toutes les personnes et employeurs en relation avec ce produit : les travailleurs
dans les cribles, meunier, boulanger ainsi que fournisseur.
Dans le métier de la boucherie par exemple, le boucher exerce son travail par
une lame et un tailloir en addition d’un couteau et un couperet, et il expose sa
marchandise (la viande) sur une semelle d’espadrilles en corde d’Alfa.
En ce qui concerne les poids et les mesures, on constate que les fardeaux et les
boisseaux ont des qualités qui différent entre fer et pierre.

االسم و اللقب  :كريمة نورالدين
الرتبة  :استاذة محاضرة ب
المؤسسة :المدرسة العليا لالساتذة بوزريعة
عنوان المداخلة :الصباغة األرجوانية والنسيجية في قرطاجة
الملخص
كانت الصباغة األرجوانية إحدى الحرف التي احتكرها الفينيقيون في البداية ومن بعدهم البونيقيون،
وكانت األقمشة التي تصبغ بها سواء كانت من الصوف أو الكتان ،تباع بأسعار غالية الثمن ،حتى أنها لم تكن في
متناول العامة ،واقتصر لبسها على الملوك وعلية القوم ،إذ ذكر بيلينوس الكبير أن اللون األحمر األرجواني من
عالمات الترف ،وإضافة إلى قيمته المادية التي تماثل اللؤلؤ ،كانت له قيمة معنوية عند الشعوب القديمة ،تختلف
من حضارة ألخرى ،ونحن نعرف أن التوجا ( )La togeاألرجوانية اللون التي كان يرتديها بطليموس ابن يوبا
الثاني ف ي الحفل الذي دعي إليه ،هي التي أثارت غيرة االمبراطور كاليكوال ،وتسببت في اغتياله.
لذلك ارتأينا أن نخصص مداخلتنا لهذه الحرفة من حيث اكتشافها واستخراجها ومواقع انتشار ورشاتها،
وكيفية صباغة األنسجة بها ومكانتها التجارية.
Résumé
La fabrication de la teinture du pourpre était un métier dont le monopole était
entre les mains des phéniciens d’abord et les puniques ensuite. Les étoffes teintées
de pourpre étaient vendues au prix fort .Un luxe qui était reservé aux rois et la classe
noble .Pline l’ancien dit que la pourpre était un signe de richesse, sa valeur matérielle
valait celle du diamant, et elle avait aussi une valeur morale chez les peuples anciens.
L’histoire retient un fait marquant lié au roi Ptolemée, arborant une toge de
couleur pourpre, ceci suscita selon les historiens la jalousie de l’empereur Caligula
qui le fit assassiner.
C’est l’importance de cette matière dans l’antiquité qui nous a poussés à
choisir cette intervention pour l’étude de ce métier, sa découverte, son exploitation et
son importance commerciale.

االسم و اللقب :عادل الجموسي
الرتبة :باحث في مرحلة الدكتوراه
المؤسسة :المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة .جامعة سوسة .تونس
عنوان المـداخلة :صوف البحر :تراث ال يستحق النسيان
الكلمات المفتاحية :صوف البحر ،شمال افريقيا ،القرون الوسطى" ،البينا نوبيليس" ،احياء صناعة ،النسيج
ال ّ
ملــخص
صوف البحر هو نسيج ناعم الملمس ،ذهبي اللون ،تنتج أليافه صدفة "البينا نوبيليس" .تختلف النصوص
القديمة في وصفها وفي تسميتها لهذا النوع من األنسجة ،ولكنها تتفق في كون أليافه من انبل المواد واثمنها
واكثرها حسنا .غابت حقيقة مصدره عن اغلب الكتابات العربية ما عدى ما تميز منها.
في سواحل شمال افريقيا المطلة على البحر االبيض المتوسط ،عرفت ع ّدة مناطق انتاج هذا النوع من النسيج في
فترات تاريخية مختلفة ،ابرزها العهد الوسيط ،حيث ذكر أكثر من كاتب معلومات قيّمة تتعلق بإنتاج صوف
البحر في هذه الربوع ،لعلّ اكثرها دقّة تلك التي ام ّدتنا بتفاصيل تقنيّة تخصّ طرق معالجة ونسج أليافه.
اليوم ،رغم االندثار شبه التام لصناعته المتوارثة ،فان ع ّدة متاحف في العالم الغربي تحتوي
معروضاتها على قطع نفيسة مصنوعة ممن هذه المادة ،وهو ما يوفر لنا معطيات غاية في االهمية ،ال تتعلق
بتقنيات صنعها فحسب بل ايضا بتفاصيل تهم تاريخ هذه المادة واماكن صنعها.
تهدف مشاركتي في هذه الندوة الى:
التعريف بصوف البحر :بمصدره وبخصاله المادية والجمالية ،واماكن تواجد الصدفة التي تنتج أليافه بالبحراالبيض المتوسط.
 االعتماد على المادة النصيّة السالفة الذكر وعلى الدراسات المعاصرة للتعريف بخصوصيات صناعة نسيجصوف البحر واستبيان مدى ّ
تجذر جهة شمال افريقيا في انتاج هذا النوع من االنسجة .كما نعتزم الخوض في
مسائل متعلقة بالجانب الحرفي ومدى تأثّره بالمحيط االقتصادي واالجتماعي الحاضن لهذه الصناعة.
طرح بعض المقترحات لتثمين هذه المادة وما يتعلق بها من تراث ومحيط ببيئي والتفكير في امكانية دمجهافي المنتوج الحرفي واستثمارها في اكثر من مجال.
Mots clés : laine, marine, Afrique du nord, moyen âge, Pinna Nobilis, valorisation,
tissage.
Résumé
La laine marine est une sorte de fibre utilisée dans la production de certain
genre de textile. Elle se distingue par son lustre doré et son aspect soyeux. Connu
depuis l’antiquité comme produit de distinction, parmi les plus chers des tissus de
luxes. À son sujet il y eut plusieurs récits.
L’Afrique du nord était renommée pour sa production surtout en période du
moyen âge. Nombreux sont les historiens et les chroniqueurs, qui ont confirmé ce
fait, certains parmi eux ont même décrit les procédures de traitement de sa fibre et de
son tissage.

Aujourd’hui, peu d’artisans dans le monde savent travailler cette matière
textile, néanmoins des prototypes et des pièces vestimentaires en laine marine
figurant dans des collections muséologiques moderne, peuvent nous servir de
références et être d’une grande utilité.
Dans ce présent travail, on va essayer de:
-Présenter les spécificités techniques et esthétiques propre à ce genre de fibre, parler
de son origine marine et indiquer les facteurs biologiques qui favorisent la prospérité
du mollusque «Pinna Nobilis» qui la produise.
- Se focaliser sur les textes surtout médiévaux liés à ce sujet, à la lumière des écrits
modernes et contemporains qui ont exploré ce même champs. La région de l’Afrique
du nord, sera toujours au centre de ces réflexions. D’autre part, on va essayer de
remettre en question les conditions de sa production, en rapport avec les structures
socio-économiques relatif à cette région.
-Pour terminer, reconsidérer dans une perspective prometteuse, les horizons de la
remise en valeur de cette laine marine et proposer des idées qui peuvent enrichir
l’apport à ce sujet.

اإلسم و اللقب :عطيف نجوى
الرتبة :باحثة
المؤسسة :المتحف العمومي الوطني لشرشال
عنوان المداخلة :الصناعات التقليدية النسوية لمنطقة بني يعلى – سطيف-
الكلمات المفتاحية :الحرف ،الصناعات التقليدية ،العزلة ،المهارات ،الموروث.
الملخص
إن الصناعات التقليدية النسوية بمنطقة بني يعلى الواقعة بوالية سطيف تقليد أزلي ،يكشف عن مزيج من
المهارات التي تحترفها نساء المنطقة من نسيج وفخار وصناعة الطحين وصناعة األوعية الجلدية
وإعداد الهيدورة.
وهذه المهن احترفتها النساء الرتباطها باألشغال الموازية لألعمال المنزلية التي كانت تمارسها ربات
البيوت في الماضي ،وتعتبر كذلك وسيلة للخروج من العزلة ولتحسين الظروف المعيشية للمرأة اليعالوية.
وبهذه الحرف والصناعات التقليدية تلعب المرأة اليعالوية المبدعة ،دورا في الحفاظ على هذا الموروث
التراثي من الزوال من خالل تعليمها للخلف ما تعلمته من أمها.
Mots clés : métiers, artisanat, traditionnel, isolé, talent, héritage

L’artisanat féminin de la région de Beni Yaala – Sétif-, est une tradition
ancienne qui révèle un mélange de compétences que les femmes de la région
possèdent dans plusieurs domaines comme le tissage, la poterie, la préparation de la
farine, la fabrication des récipients en cuir et la préparation de la peau de mouton.
Ces métiers constituent également un moyen pour la femme Yaalaoui pour sortir de
l'isolement et d'améliorer ses conditions de vie.
A travers cet artisanat, les femmes jouent un rôle important dans la préservation de
ce patrimoine en enseignant ces traditions à leur descendance.

االسم و اللقب :سعدية بن بركان و باشي زين الدين
الرتبة :استاذة واستاذ مساعد
المؤسسة  :جامعة باتنة
عنوان المداخلة  :صناعة الحلي التقليدية في منطقة األوراس ودوره في التعريف بالهوية والثقافة.
الكلمات المفتاحية :الحلي_،التقليدية_،األوراس  ،هوية ،ثقافة
الملخص
ومورثة من األجداد والتي يتم انجازها في ورشات صغيرة ،وفي
تعتبر الصناعات التقليدية حرف موروثة
ّ
تعريف األمم المتحدة سنة  6818تقر بأن الصناعة التقليدية تعبير يطلق على المنتجات اليدوية بمساعدة أدوات
بسيطة مستعملة من طرف الحرفي ،والتي تحتوي في جزئها األكبر على عمل اليد وبمساعدة الرجل أحيانا،
وتتميز الصناعات التقليدية عن غيرها بـ:
 الطابع التقليدي أو الفني الذي يعكس خصائص وتقاليد البلد المنتج. منتجات حرفيين يمارسون غالبا عملهم في المنزل.ومن أهم الصناعات التقليدية صنا عة الحلي التي تتميز بمكانة خاصة الرتباطها أساسا بالمرأة ،فهي حرفة
ترتكز على كل ماله عالقة بزينة المرأة ولباسها ،لذلك تبوأت مكانة هامة في عالم الصناعة التقليدية.
غير أن حلي األوراس لم يحظى بأهمية دراسية بالمقارنة بباقي أنواع الحلي التقليدي الوطني ،رغم أصالته
التاريخية فأقدم أنماط الحلي المستعمل بالمنطقة يعود إلى حوالي األلف الثاني ق.م بحيث يحتوي متحف الباردو
لوحده على مجموعة متنوعة من الحلي االوراسي تقدر بـ  656قطعة.
تكتسي المرأة األوراسية في المناسبات حلة امازيغية بلباسها التقليدي مع مجموعة من الحلي بدالالت
رمزية مختلفة تعبر عن مكانتها في الحياة االجتماعية ،كما أن لها دالالت اجتماعية أخرى تنعكس على المرأة
بإيجابية وتبين وضعها األسري .ف الزي التقليدي للمرأة الشاوية عبارة عن ملحفة معروفة مند القدم ،ففي أول
ظهور لها كانت بسيطة تعبر عن هويتها إال أنها عرفت تطورات و إضافات تتناسب مع التطور الحضري
للبشرية.
ومن مرفقات لباس المرأة الشاوية لدينا مجموعة من الحلي التقليدي بأنواعه المختلفة الذي طرأت عليه
هو أيضا تغيرات مع التقيد بالنمط األصلي ،لما يسمى بالحلي التقليدي نذكر منها :الحزام ،األقراط "المشرفة"،
أساور ،الخالل ،العصابة ،الرديف ،الخواتم ،القالدة ...فللحلي التقليدي دور كبير في التعريف بمكانة المرأة
الشاوية بصفة خاصة والمجتمع األوراسي عامة.
سنتطرق كذلك من خالل هذه الدراسة للمواد األولية والتقنيات المستعملة في صناعة الحلي األوراسي
وأهم األنماط التي طرأت عليها تطورات ،كما سنقدم دراسة بعض النماذج القديمة من أنماط الحلي بمنطقة
األوراس وأهم الدالالت الرمزية له.
Mots clés : bijoux, traditionnel, Aures, identité, culturelle
Résumé
Les industries traditionnelles accomplies dans de petits ateliers sont des métiers
héritées par nos ancêtres. Dans la définition des Nations Unies de 1969, l'industrie
traditionnelle est une expression des produits artisanaux à l'aide d'outils simples et
manuels. Ces industries se caractérisent par un critère traditionnel ou artistique

reflétant les caractéristiques et les traditions du pays producteur du fait que les
artisans effectuent souvent leur travail à la maison.
L’un des secteurs traditionnels le plus important est celui de la bijouterie qui a un
rapport avec le statut de la femme. Cependant, les bijoux des Aurès ne sont pas
assez étudiés malgré leur authenticité historique, les plus anciens motifs de bijoux
utilisés dans la région remontent à environ 2000 ans avant J.-C. Le musée Bardo
abrite une riche collection de ces pièces.
Les femmes Aurasiennes portent un costume traditionnel avec une variété
d'ornements de différents symboles qui indiquent leur place dans la société. Ce
costume c’était au début une simple tenue représentant l’identité de la femme
Chaouia, elle a connue par la suite qui des ajouts représentant le développement de la
société.
L’ornement traditionnel est l’un des compléments de la robe Chaoui, il se
diffère de plusieurs types qui ont connu des modifications en gardant le style original,
tels que à titre d’exemples: ceinture, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues...
Ces bijoux traditionnels jouent un rôle important dans la définition du statut de la
femme Chaouia en particulier et de la communauté Aurasienne en général.
Nous allons ainsi aborder dans cette étude les matières premières et les
techniques utilisées dans la fabrication des ornements Aurasiens et les motifs les plus
importants qui ont été développés. Nous étudierons également quelques types des
anciens modèles d'ornements de la région des Aurès et la signification de leurs
symboliques.

االسم واللقب :فاطمة بوزاد/
الرتبة :باحثة في سلك الدكتوراه
المؤسسة :جامعة بن طفيل القنيطرة_ المغرب
عنوان المداخلة :دراسة لتاريخ الحرف المرتبطة باستنباط المياه ،القنقن نموذجا
الكلمات المفتاحية :القنقن ،الحرف المائية ،تقنيات استنباط الماء ،العصر الوسيط
الملخص
يعد البحث في اإلشكاليات التاريخية المرتبطة بالحرف والصنائع من المواضيع الجادة التي تتيح للباحث
التعرف على أحوال المجتمع ،باعتبارها إحدى مورد اقتصادي لعيش فئة عريضة من السكان سواء بالحواضر
أو القرى ،وهي في نفس الوقت تعبر عن هويتها ،ومن دراسة شأن هذه المواضيع أن يزيل الغموض على
تاريخها سواء تعلق األمر بتلك التي اندثرت أو ماتزال حاضرة إلى يومنا هذا.
وقد ارتبطت الحرف عبر تاريخها الطويل بمجاالت متعددة وعناصر مشتقة من الطبيعة ،وأحد أهم هذه
العناصر نجد الماء الذي ارتبطت به عدة حرف وجعلت منه أساس اشتغالها ومحورها الذي تدور فيه.
وخصوصا تلك التي ارتبطت باستنباطه؛ فالشعوب اإلسالمية جعلت من استنباطه حرفة امتاز بها أشخاص
بعينهم امتلكوا القدرة على التعرف على أماكن الماء في أعماق األرض باستعمال طرق مختلفة باختالف األماكن
واألمصار.
بناء على ما سبق تبرز أهمية دراسة موضوع حرفة القنقن بالنظر إلى األدوار الكبيرة التي لعبها في
المجتمعات البشرية ،إضافة إلى أن وضعيته الحالية صارت مهددة بالزوال بعدما كان قطب الرحى في تحريك
عجلة االقتصاد عبر التاريخ ،بل إن الدراسات التي أنجزت حول الموضوع قليلة جدا ،لدرجة أن إشكاليات عدة
مازالت عالقة حول هذه الحرفة وما يرتبط بها من تقنيات وعليه ،فإن هذه المداخلة ستركز تتبع حضور هذه
الحرفة في المصادر التاريخية الوسيطية؟ وما هي الجوانب التي غطتها بخصوص هذه الحرفة؟ وماهي األسماء
المعجمية التي حملها أصحاب حرفة القنقن؟ وما الوسائل التي وظفوها في بحثهم واستنباطهم للمياه؟ وماهي
الخصوصيات التي امتازت بها هذه الحرفة في بالد المغرب األقصى خالل العصر الوسيط؟ وكيف انعكست
على أحوال المجتمع؟ والوضعية التي تعيشها الحرفة اليوم في ظل تطور العلوم والتقنيات المهتمة بالبحث عن
المياه؟
Une étude sur l’histoire des métiers de l’extraction de l’eau : exemple de
)Lqanqan (le sourcier
Mots-clés : métiers, hydriques, Techniques, l’extraction, l’eau, Moyen Age
Résumé
Parmi les problématiques qui peuvent nous aider à connaître notre société est
celle liée aux métiers de l’artisanat. C’est une question pertinente car, il s’agit d’une
source économique qui a permis à une grande majorité de la population qu’elle soit
urbaine ou rurale de vivre. Les métiers de l’artisanat représentent un instrument
permettant de connaitre notre identité, d’où venons-nous, et ce qui nous différencie
des autres. La recherche sur ce sujet nous permet de connaitre notre passé ainsi que
de se rendre compte de la valeur de ces métiers.
Tout au long de l’histoire, les métiers de l’artisanat ont tissé beaucoup de
relations avec plusieurs domaines et des éléments différents issus de la nature. Parmi

ces éléments, on trouve l’eau qui fait partie non seulement d’un seul métier mais de
plusieurs, d’où son importance et la place de choix qu’elle occupe. Citons à titre
d’exemple les populations qui ont fait de l’extraction de l’eau tout un métier. On
parle ici des populations islamiques qui ont ce don, celui de connaitre les zones où on
peut trouver facilement de l’eau.
L’extraction de l’eau est un sujet pertinent qui a joué des rôles principaux dans
l’Histoire (économique, sociale…). Les statistiques ont montré qu’il est parmi les
métiers menacés de disparition. Ainsi que les recherches qui ont traités ce sujet sont
rares, et les techniques utilisées dans le métier restent ambiguës.
Pour cela, mon intervention portera sur la présence de ce métier dans les sources
historiques du Moyen Age ? Et quels sont les aspects couverts par ce métier ?
Comment appelle-t-on les porteurs de ce métier ? Quels sont les matières et les
instruments qu’ils ont utilisés dans l’extraction de l’eau ? Comment a-t-il participé au
développement de la société ? Quelle est la situation de ce métier aujourd’hui tout en
le liant avec le développement des sciences et les techniques de l’extraction de l’eau ?

اإلسم و اللقب :وهيبة خليل وبن مصباح مليكة
الرتبة :استاذة مساعدة –قسم أ-
المؤسسة :جامعة يحيى فارس بالمدية -قسم حفط التراث
عنوان المداخلة :صناعة المرجان في الفنون التطبيقية الجزائرية خالل الفترة العثمانية
الملخص
عرف العرب األحجار الكريمة كما عرفها غيرهم من األمم السابقة لهم ،وكانوا يعلمون بعضا من خواصها
الطبيعية والكيميائية ،وإذا ذكرنا األحجار الكريمة نذكر بطبيعة الحال المرجان ألنه نوع من أنواع الحجارة
الكريمة ،وهو حيوان بحري ،استعملت عدة طرق لصيده ابتداء من القرن 5هـ8/م ،اشتهرت بصيده وتجارته
الجزائر خالل الفترة العثمانية من خالل بعض المعاهدات التجارية الصادرة من حكام الجزائر ،أهمها معاهدة
السلطان سليمان القانوني سنة 822هـ6351/م مع فرنسوا األول ،والتي سمحت لألوربيين بصيد واستغالل
المرجان في سواحل الشرق الجزائري ،مما أدى إلى إنشاء بعض المراكز التجارة لصيد وتجارة المرجان مثل
الحصن الفرنسي بالقالة ،مقابل دفع إتاوات (ضريبة) للسلطات الجزائرية ،كان المرجان يحتل المرتبة في
صادرات الجزائر خالل الفترة العثمانية من حيث األرباح ،فكانت تنتج سنويا معدل خمسة وسبعين قنطارا من
المرجان ،تستخرجه فرنسا من البحر ثم تعالجه وتبيعه في األسواق األوربية واألسيوية والمشرق ،ومرجان
الجزائر من أجمل وأجود وأكبر األنواع ،وهو مفضل على سائر أنواع المرجان في العالم استعمل في تزيين
وترصيع فن الصياغة ومختلف الفنون التطبيقية كالخشب ،الجلود ،اللباس..،الخ  ،سنقوم بشرح تقنية صناعة
المرجان على مختلف المواد من خالل التحف األثرية التي صنعت في الفترة العثمانية في الجزائر والمحفوظة
في المتاحف الجزائرية ،مع الصور ،لنبين أهمية الصناعة وهل حافظ أجدادنا على هذه الحرفة في الجزائر؟ كل
هذا سنعرضه في هذه المحاضرة إن شاء هللا.

Abstract
Arabs dealt with gemstones like other nations preceding them, they knew some
of their physical and chemical properties, and when we talk about gemstones we
naturally state corals which are a type of semi-precious gemstones. Coral is a marine
animal, and many methods were used for its fishing starting from the 3 rd hegira
century / 9th century AC. Algeria was famous in fishing and trading corals during the
Ottoman era through some commercial agreements concluded by the governors of
Algeria, in particular the agreement concluded by the Sultan Suleiman the
Magnificent with François 1st in 1536, this agreement allowed the Europeans to fish
and exploit corals in the coasts of Algerian eastern region, hence some trading centers
were established for fishing and trading corals such as the French fortress in El-Kala,
against the payment of royalties (taxes) to the Algerian authorities. Coral was ranked
…. In the exports revenues of Algeria during the ottoman period, and annually
approximately seventy five quintals of corals were produced, extracted by France
from sea, then treated and sold in the markets of Europe, Asia and Orient, the
Algerian coral is amongst the best types in terms of quality and size, and it is
preferred from the other types of corals in the world, it was used in ornamenting
different applied arts such as wood, leather, garments, etc. We will explain the
manufacturing technique of corals on different materials such as the archaeological

masterpieces made during the ottoman era in Algeria which are preserved in the
Algerian museums, by using photos, and we will highlight the importance of this
industry, and did our ancestors preserve this handicraft whether in Algeria or other
countries? We will tackle all of these questions in this lecture inchaallah

اإلسم و اللقب :ويزة بلعربي
الرتبة :أستاذة مساعدة قسم "أ"
المؤسسة :معهد اآلثار

اإلسم و اللقب :صونية آيت عبد القوي
الرتبة :محافظ التراث الثقافي.
المؤسسة :مديرية الثقافة والية غليزان

عنوان المداخلة :صناعة زيت الزيتون في الجزائر – طرق و وسائل-
الكلمات المفتاحية :الزيت ،معصرة ،الزيتون ،السحق ،العصر ،التصفية ،الجزائر ،حوض البحر المتوسط،
المتاحف ،المواقع األثرية.
الملخص
يعتبر زيت الزيتون من بين المواد الدهنية المعروفة منذ الحضارات القديمة إلى يومنا هذا ،تعددت استعماالته،
سواء في التطبيب و الصيدلة ،أو كمادة غذائية و كوقود لإلنارة .الستخالصه استعملت طرق و تقنيات مختلفة،
عرفت عبر العصور من البدائية البسيطة إلى المتطورة المعقدة ،التي ساهمت في تحسين مردود الزيت كما
نوعا ،من خالل قيام صانع الزيت بتتبع خطوات متسلسلة بتحويل ثمار الزيتون إلى زيت جاهز لالستعمال من
سحق و عصر و تصفية ،ذلك ما وجد له من ممارسات لدى الشعوب القاطنة في بلدان حوض البحر المتوسط،
التي كانت الجزائر واحدة من بينها التي تشهد مخلفاتها المادية الموجودة في المتاحف و المواقع األثرية على
النقلة النوعية التي عرفها استخالص الزيت من جهة ،و استمرارية التقنيات العتيقة التي بقيت متداولة لوقت
قريب ،التي اقت صر استعمال البعض منها على مستوى محدود كالعائلة ،بإنتاج ضئيل ،لكنها منحت زيت بمذاق
رفيع على الرغم من بساطتها
» Production de l’huile d’olive en Algérie, Méthodes et matériels
Mots clés: l’huile d’olive, pressoir, décantation, Algérie, la méditerranée, musées,
sites archéologiques
Résumé
L'huile d'olive est l'un des corps gras connue depuis les anciennes civilisations
jusqu'à nos jours. De par ses multiples usages, elle occupe Elle a une place très
importante dans le quotidien de chaque société. Elle est utlisée en médecine et en
pharmacie, consommée comme aliment et sert comme combustible en éclairage.
Pour extraire de l’huile d’olive, plusieurs méthodes et techniques ont été suivies
au fil des siècles, de la plus archaïque à la plus complexe. Ces techniques ont circulé
simultanément jusqu’aux temps modernex. Elles ont

tout en se maintenant

contribuées à l’amélioration de la quantité ainsi que de la qualité du produit
oléagineux, lequel ne se réalisera qu’en suivant le processus opératoire dans la chaine
de la production, en commençant par la transformation des olives en pate homogène,

puis, sa compression sous le pressoir pour extraire l’huile, et prend fin par sa
décantation.
Les méthodes enregistrées comme des pratiques ancestrales, usitées par les
populations des contrées méditerranéennes parmi lesquels figurent l’Algérie dont les
vestiges se trouvent,

soit dans les

musées, soit dans les sites archéologiques,

témoignaient de la véritable progression qualitative qu’avaient connue les techniques
d’extraction de l’huile d’olive. On remarque la continuité du matériel obsolète en
circulation jusqu’au temps récent, dont l’usage de certain est limité au niveau de la
famille, qui est qualifiée de petite production, mais d’un très bon goût malgré les
techniques rudimentaires utilisées.

اإلسم و اللقب :فاطمة بن شعبة
الرتبة :أستاذة مساعدة قسم أ
المؤسسة :معهد اآلثار  -جامعة الجزائر 2
عنوان المداخلة :التصوير الفوتوغرافي التقليدي ،دراسة نماذج الوثائق الفوتوغرافية القديمة بقلعة الجزائر
الكلمات المفتاحية :التصوير الفوتوغرافي ،التقليدي ،قلعة الجزائر ،نماذج ،الوثائق الفوتوغرافية ،القديمة.
الملخص
يندرج التصوير الفوتوغرافي مثله مثل المصباح الكهربائي أو الهاتف ،ضمن قائمة االختراعات التي تمت
أثناء الثورة الصناعية في القرن 68م ،لكن أصوله قديمة جدًا ،حيث عرف تطوراً علميّا ً في مجاالت الكيمياء ،
والبصريات  ،والميكانيك ،و مؤخرا االلكترونيات  ،و أجهزة الكمبيوتر و أصبح اآلن في متناول الجميع بفضل
العديد من األجهزة الرقمية " "Appareils numériquesالمتوفرة ،و حلّ بذلك التصوير الرقمي الذي يعتمد
على المستشعرات االلكترونية للضوء محل التصوير الفوتوغرافي التقليدي الذي يعتمد على العمليات الكيميائية،
فتغير بذلك مفهوم الصورة من الكيميائية إلى الرقمية ،حيث تنتج الصورة الكيميائية بتعريض أسطح حساسة
للضوء سواء كانت ألواح معدنية  ،أو زجاجية  ،أو أوراق داخل الغرفة المظلمة ،و التي عرفت تطوراً فيما بعد
باستعمال كاميرات تصوير فضية  ،يستخدم فيها الفيلم عوضا عن األسطح السابقة ،و األهم في ذلك هو الحصول
على صور موجبة  ،أو سلبية ذات أسناد مختلفة حسب طريقة و ذوق الصانع ،و الذي تزامن مع فترات تاريخية
مهمة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي ،حيث انتشر بسرعة في كامل أنحاء العالم نتيجة الصدى الكبير ،و التأثير
اإليجابي لهذه الصناعة التي توثق الماضي و الحاضر ،و بالحديث عن الجزائر فقد عرفت مجيء المصورين
األجانب مع الفترة االستعمارية ،حيث قاموا بتصوير مناظرها الطبيعية الخالبة ،و مختلف اآلثار من مواقع ،
و مباني ،و تحف فنية  ،و بورتريهات...و غيره ،خلّف بذلك إرثا ً فوتوغرافيا متوزعا عبر مختلف مناطق البالد،
هذا ما جعلني أطرح في هذه المداخلة موضوع التصوير الفوتوغرافي التقليدي كصناعة للتعريف بها  ،و ذكر
أهم العمليات التقليدية التي ساهمت في انتاج مختلف أنواع الصور منذ تاريخ االعالن عن أول أسلوب في سنة
 6158م ،و االستشهاد بنماذج حية من الوثائق الفوتوغرافية القديمة المودعة بقلعة الجزائر.

La photographie traditionnelle, modèles d'étude de documents photographiques
anciens entreposés à la citadelle d'Alger
Mots clés: La photographie, traditionnelle, citadelle d'Alger, modèles, documents
photographiques anciens
Résumé
La photographie fait partie de la liste des inventions de la révolution industrielle
du 19e siècle comme l'ampoule électrique ou le téléphone. Mais, ses origines sont très
anciennes. Elle a connu un développement scientifique dans les domaines de la
chimie, l'optique, la mécanique, et récemment l'électronique et l'informatique,
devenue accessible à tous grâce aux nombreux appareils numériques disponibles. La
photographie numérique qui repose sur des capteurs de lumière électroniques
remplace la photographie traditionnelle qui repose sur des processus chimiques,
changeant le concept de l'image de chimique en numérique, L'image chimique résulte
de l'exposition à des surfaces sensibles à la lumière, qui s'agissent des plaques de
métal, de verre ou de feuilles de papier à l'intérieur de la chambre noire, qui a ensuite

été développée à l'aide de caméras argentiques utilisant le film à la place des surfaces
précédentes. Le plus important est d'obtenir des images positives ou négatives sur des
différents supports, et selon la méthode et le goût du fabricant qui coïncidaient avec
les périodes historiques importantes de l’histoire de la photographie, où elle s’est
rapidement répandue dans le monde entier en raison de l’impact positif de cette
industrie qui documente le passé et le présent, En parlant de l’Algérie, qui a connu
l’arrivée de photographes étrangers durant la période coloniale, où ils ont
photographié les magnifiques paysages et divers monuments et sites archéologiques,
œuvres d’art, et portraits ... etc, laissant un patrimoine photographique dispersé à
travers le pays. Cette intervention porte comme objet la photographie traditionnelle
en tant qu’industrie pour la définir et évoquer les procédés traditionnels les plus
importants depuis l'annonce du premier procédé en 1839, en se basant sur des
modèles vivants d’une collection de documents photographiques anciens entreposés à
la citadelle d'Alger.
.

اإلسم و اللقب :ساجية عاشوري
الرتبة :أستاذ مساعد ،صنف (أ)
المؤسسة :المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها .الجزائر
عنوان المداخلة :حرفة النسيج في منطقة األوراس خالل القرن التاسع عشر الميالدي
الملخص
تعتبر صناعة النسيج من بين األنشطة التي اهتدى إليها اإلنسان منذ عصور ما قبل التاريخ وبالضبط
ّ
المهذب ثم استعمال الفخار والنسيج بعدما
خالل العصر الحجري الحديث ،وذلك بعد أن عرف استعمال الحجر
انتقل من مرحلة الصيد والجمع إلى مرحلة اإلستقرار والزراعة وتربية واستئناس الحيوانات ،التي توفر له
الصوف ،المادة األولية في هذه الصناعة؛ لهذا تُعتبر من بين الصنائع الضرورية لإلنسان الذي اتّخذ في بادئ
األمر مالبسه من ورق الشجر ومن جلود الحيوانات التي كان يصطادها ،ثم اهتدى إلى عمل الخيوط من
الصوف والكتان والقطن والحرير ،فنسج من هذه الخيوط جميع ما احتاج إليه من مالبس أو مفروشات أو
غيرها ،فلجأ إلى حياكة هذا النسيج أو األبسطة في محاولة للتعويض عن الجلود حتى توفر له شيئا من الدفء،
ثم صبغها باأللوان وأضاف عليها زخارف شتى مستوحاة من الطبيعة تارة ومن معتقداته وأعماقه تارة أخرى.
وتعتبر صناعة النسيج بمنطقة األوراس من بين مهام المرأة اليومية ،إذ تصنّف المرأة الشاوية من الرحّ ل
والقرويات المستقرّ ات في نفس الوقت ،ألنها تقوم بالعمل الشاق لكال الصنفين ،نجدها جنوب السلسلة الجبلية تقوم
بنسج قطع الفليج على المنسج األفقي ،كما تقوم في القرى الجبلية بإنجاز الزرابي والمالبس على المنسج
العمودي ،أما من ناحية الزخرفة ،فهي تعتمد على كل ما تلقّته منذ طفولتها وعلى كل ما يحيط بها ،مثل العناصر
المنقوشة على حلية فضية ،أو رسم على آنية فخارية أو ّ
حزة على بارودية؛ ودون االبتعاد عن النماذج القديمة،
تعبّر عما يجوب في داخلها ،فت نجزه عن طريق الخطوط واأللوان ،فتتمثل العناصر الزخرفية عامة في النقاط
والخطوط المستقيمة والمنكسرة وشكل الشارات والمربعات والمثلثات والمعينات ،فنصادف المربع بكثرة على،
والمثلثات نجدها منفردة أو على شكل أشرطة ،أما المعينات ،فهي أفضل عنصر وأكثره استعماال بمختلف
أشكاله ،فأنجزت قطع النسيج بطريقة دقيقة ومنسجمة سواء من حيث طريقة الصنع أو من ناحية تناغم األلوان
وانسجامها ،رغم ظهورها أحيانا وكأنها صلبة نتيجة مزج شعر الماعز مع الصوف.
الكلمات المفتاحية :نسيج ،صوف ،زخرفة ،مرأة ،األوراس
L’artisanat du tissage dans la région des Aurès au 19éme Siècle
Mots clés : tissage, laine, décor, femme, Aurès
Résumé
L’art du tissage est considéré comme l’une des activités les plus prisées par
l’homme depuis la préhistoire, plus précisément depuis le néolithique et ce après
avoir connu la pierre polie puis la poterie et le tissage; il est bien clair que c’est grâce
à son sédentarisation et la pratique de l’élevage du bétail qui lui offrit la laine, que
l’homme s’initia au tissage à la fois pour confectionner ses habits mais aussi son abri.
Après avoir confectionné ses habits à l’aide de feuilles de plantes et de peau de bête,
il eu recours aux fils de laine, de coton et enfin de soie. Il en tissa donc tout ce dont il
avait besoin. Puis à travers les âges, il arriva à tisser des tapis et divers tissages en

teintant ses fils de différentes couleurs mais aussi en les ornant de plusieurs motifs
inspirés de la nature et aussi de ses croyances mystérieuses.
L’art du tissage dans les Aurès est l’apanage journalier des femmes berbères;
nomades et sédentaires dans des villages à caractère agricole.
Au sud des chaines montagneuses, elles ont tissé des lés de tentes (flij) sur un
métier à tisser horizontal, alors que dans les campagnes montagneuses, elles tissèrent
des tapis et des habits sur un métier à tisser vertical.
Quant au décor, la femme berbère des Aurès, exprima sur ses œuvres tous ses
souvenirs d’enfance, du simple élément naturel aux différents décors ancestraux.
Ces décors (Motifs) portaient un sens profond ancré dans sa mémoire féminine
qu’elle reportait à travers des traits, des formes et des couleurs. On peut y voir des
points, des lignes brisées, des carrés et des losanges motifs de prédilection dans l’art
berbère.
Quant à la technique, ces tissages ont été réalisés de façon rigoureuse et
appliquée que ce soit dans la technique de fabrication ou dans le choix, l’alternance et
la concordance des couleurs.

االسم و اللقب:فايزة رياش
الرتبة :استاذة مساعدة ا
المؤسسة :جامعة الجزائر 5
عنوان المداخلة :الساللة ...تسعة آالف سنة من الوجود.
الكلمات المفتاحية :الساللة ،تين هناكاتان ،السمار ،التيفا
يمتد تاريخ امتهان حرفة الساللة في الجزائر إلى العصر الحجري الحديث  ،و الدليل علي ذلك ما تم
العثور علىيه من بقايا للسالل بموقع تين هيناكاتان (طاسيلي آزجر) ،الذي يبعد ب  611كلم جنوب شرق مدينة
جانت (إليزي) على قاعدة تلة بمحاذاة واد إن جارن .االكتشاف يعود لسنة  ،6866بعد عملية مسح أثري للموقع
اذ قامت فرقة بحث تابعة لمركز البحث في عصور ما قبل التاريخ ،تحت اشراف الباحثة جينات أوماسيب ،بعدة
حفريات استمرت لعشر سنوات من  6862إلى غاية  ، 6812حيث قدمت نتائج الحفريات بيانات جديدة حول
الصحراء و أولى رعاة البقر .و الموقع عبارة عن مخبأ صخري  ،عمقه  21م وعرضه  63م ،و من خالل
الحفريات األثرية تم اكتشاف العديد من البقايا األثرية المتنوعة من صناعة حجرية تمثلت في رؤوس سهام و
نويات وأزاميل ،إضافة إلى صناعة عظمية من مثاقب عظمية و إبر ،كما تم اكتشاف خصلة من الشعر ال تزال
محفوظة إلى يومنا هذا بمتحف باردو الوطني ،اضافة الي قطع فخارية .
إن يعكس أكثر قدم الحرف اليدوية في الجزائر هي قطع السالل التي تم اكتشافها بالموقع األثري نفسه،
حيث تبين هذه القطع التنوع الكبير في تقنيات صنع السالل حيث تم استعمال تقنيات صنع حبلي أو لولبي
) (cordée ou spiraléeمع وجود التقنيات الحبلية الرفيعة منذ القدم حسب الباحثة جينات أوماسيب.
على مدى فترة التعمير البشري خالل العصر الحجري الحديث كانت تصنع السالل بواسطة نبتة عشبية
تسمى السمار) ، (Juncusونبتة جذمورية وهي نبتة مائية شائعة االستعمال تسمى) ، (Typhaكما تم استخدام
سيقان العشب واألوراق للخيوط والفتائل .و من خالل هذه البقايا أثبتت نتائج الحفريات التي أجريت على مدى
عشر سنوات بالموقع أن تاري خ هذه السالل والبقايا األثرية المكتشفة بالموقع يعود ألحد المستويين الزمنيين،
المستوى السفلي مؤرخ ما بين األلفية التاسعة إلى األلفية السابعة للعصر الحجري الحديث الصحراوي السوداني،
يتبع بجزء من العصر الحجري القديم المتأخر ،أما المستوى العلوي فهو مؤرخ ما بين األلفية السابعة واأللفية
الثالثة.
لقد ساهمت الظروف المميزة في درجة الحرارة و حموضة الترسبات في الحفاظ على العديد من بقايا النباتات و
األعشاب وشعر انسان والسالل هي الفرصة لنا نحن للعمل على الحفاظ على هذه الحرفة التقليدية القديمة من
االندثار.
La vannerie ... 9000 ans d'existence
Mots clés : Vannerie, Tin Hinakaten, Juncus, Typha
L’histoire de la vannerie en Algérie remonte à la période néolithique, comme en
témoignent les restes de la vannerie attestée
au niveau du site
Tin Hinakatan (Tassili Azdjer), situé à 160 km du sud-Est de Djanet (Illizi), qui a été
découverte sur une colline au environ Oued In djaren. Cette découverte date de 1971
grâce à un tavail d’exploration et d’étude archéologique du site en question sous la
direction de la chercheur Ginette Aumasip et une équipe pluridisciplinaire du centre

préhistorique qui ont réalisé plusieurs fouilles durant la décennie allant de 1974 à
1984.
Ces résultats ont fourni des nouvelles découvertes et sur le désert et sur les éleveurs
de bovins à cette époque. Le site se trouve dans une galerie souterraine sous forme
d’un abri-sous-roche d’une profondeur de 20 m et d’une largeur de 15 m.
Cette découverte est reamrquable par les nombreux restes de diverses industries en
pierres notamment celles relatives aux pointes de flèche, des nucléus et burins en
silex, et une industrie osseuse « aiguilles et poinçons ». Une touffe de cheveux et de
la poterie qui sont actuellement conservées au Musée national du Bardo.
Ceci dénote d’une part une maîtrise de cette technique artisanale en Algérie, par la
collection de vannerie trouvée au niveau de ce même site, et d’autre part en utilisant
des techniques cordées ou spiralées, avec des techniques de cordage fines depuis
l’antiquité.
Au cours du néolithique, la vannerie était composée d'une plante herbacée
appelée Juncus, d'une plante aquatique couramment utilisée appelée Typha, de tiges
d'herbe et de feuilles.
Les résultats de dix ans des travaux de fouilles ont montré que la découverte de la
vannerie et des vestiges archéologiques remontent à l’un des niveaux temporels, leurs
niveaux inférieurs datant du 7e au 9e millénaire de la période néolithique soudanien
suivi par une partie de l’épipaléolithique et des niveaux supérieurs datant du 3e au 7e
millénaire.
Les conditions atmosphériques, l’acidité et la température ont aisément contribué à la
préservation de nombreux résidus de plantes, d’herbes, de cheveux humains et des
paniers ; ce qui nous a permet de travailler sur la préservation de cet ancien art
traditionnel toute en évitant sa disparition et sa destruction.

االسم واللقب :لعريبي مجاهد.
الرتبة :رائد.
المنصب :رئيس فصيلة حماية التراث الثقافي بقيادة الدرك الوطني ،عضو ممثل لوزير الدفاع الوطني في مجلس
إدارة الديوان الوطني لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية المحمية.
الرتبة العلمية :سنة أولى دكتوراه علوم ،تخصص آثار إسالمية.
مؤسسة العمل :مديرية األمن العمومي واالستعمال /قيادة الدرك الوطني /وزارة الدفاع الوطني.
عنوان المداخلة :دور الدرك الوطني في مكافحة المساس بالتراث الثقافي.

الملــــــــخص
يرتبط االتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ،فقد
أدرجته األنتربول الثالث عالميا من حيث ما يدره من عائدات مالية بعد تجارتي السالح والمخدرات .والرتباطه
بهوية األمة ومقوماتها التاريخية ولغرض الحفا ظ عليه من كل مساس أو تخريب أو سرقة أو تشويه أنشأت قيادة
الدرك الوطني وحدات متخصصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي ،تلقى أفرادها تكوينا متخصصا بالشراكة
مع وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي (معهد اآلثار) .تعمل تلك الوحدات المتخصصة بالتنسيق مع
مصا لح الثقافة ،السياحة والصناعات التقليدية ،المجاهدين ،المتاحف ،الجامعات الجزائرية ،مصالح البلدية
في إطار المهام الموكلة إليها حققت الوحدات المكلفة بمكافحة المساس بالتراث
والجمعيات المهتمة بالتراث.
الثقافي عدة نتائج إيجابية مكنتها من استرجاع أكثر من  23.111ممتلكا ثقافيا (نتاج حرف وصناعات قديمة)
والمساهمة في اكتشاف العشرات من المواقع األثرية منذ سنة ( .2113عرض العديد من القضايا المعالجة
بالصور والبيانات)

 سميرة نميش: االسم و اللقب
أستاذة مساعدة قسم ب:الرتبة
 جامعة عباس لغرور والية خنشلة:المؤسسة
 الصناعات التعدينية ببالد المغرب من خالل النوازل الفقهية:عنوان المداخلة
نموذجا، الذهب
. الذهب، الصناعة التعدينية، الصنائع، النازلة،الحرف: الكلمات المفتاحية
الملخص
 بل شملت، فلم تقتصر على نوع واحد من الصناعات،عرفت بالد المغرب االسالمي بتعدد المهن وتنوعها
مختلف الحرف التي تعود بالدخل الوافر وتساعد في رقي االقتصاد والثراء المعيشي لمختلف فئات سكان
 فالى جانب صناعة الكتان وحرفة البناء وغيرها من الحرف ظهرت حرفة أخرى كان،المغرب االسالمي
لها تأثير واضح وجلي على االقتصاد المغربي آنذاك كالصناعات التعدينية التي اهتمت بها مختلف فئات
 خاصة صناعة الذهب التي لقيت رواجا في بالد المغرب خاصة اليهود الذين برعوا في،المجتمع االسالمي
.صناعتها وتجارتها
وفي هذه الدراسة نسعى الى ابراز أهم النوازل الفقهية التي اهتمت أو تناولت الصناعات التعدينية
 كما سنتطرق الى، وأهم المناجم واألماكن التي وجد بها،كحرف ببالد المغرب االسالمي خاصة الذهب
الطبقات االجتماعية التي ساهمت في انتاج وصناعة المعدن األصفر زمدى أثره وتأثيره على االقتصاد
.المغربي
Mots clés : artisanat, jurisprudence, industrie, métallique, or.
Résumé
Les pays du maghreb islamique étaient connus par la diversité des métiers de ses
habitants. Ils leurs assuraient bien des revenus dans différents domaines.Ces métiers
aidaient à enrichir l'économie des pays du grand Maghreb ainsi qu’améliorer le
niveau de vie de ses habitants. En plus de l'industrie textile et les travaux de bâtiment
et de construction, d’autres métiers sont apparus, ils avaient un grand impact dans
l'économie maghrébine à cette époque tels que les industries métalliques qui ont
attiré et touché différentes catégories de la société musulmane surtout l'industrie de
l'or. Celle-ci a connue une très grande réputation dans la population maghrébine
sans omettre de relever que la communauté juive excellait dans la fabrication et le
commerce des produits aurifères. Lors de cette étude, on tentera de montrer les plus
importants principes de jurisprudence qui se sont intéressées et étudier les industries
métalliques comme principaux métiers dans les pays de maghreb islamique surtout
l'industrie de l'or et qui a participé à la production et l'apparition du métal jaune et son
influence ainsi que son Impact dans l'économie maghrébine.

، بن سعيداني يوسف:اإلسم و اللقب
،" استاذ مساعد "ب:الرتبة
- المركز الجامعي مرسلي عبد هللا –تيبازة:المؤسسة
و عنان سليم
" أستاذ محاضر "أ:الرتبة
. معهد االثار،12  جامعة الجزائر:المؤسسة
. اكتشاف منشأة قديمة لصناعة مادة الجير بضواحي مدينة تيبازة:عنوان المداخلة
. فخار، بقايا،تيبازة،  جير اواني،بناء،  مواد، افران:الكلمات المفتاحية
الملخص
من بين االثار المادية التي تشهد على ممارسات اإلنسان في الحضارات القديمة هي األفران التي استعملت في
طهي مختلف المواد سواء المستعملة في البناء كمادة الجير مثال أو المستعملة في الحياة اليومية كاألواني
.الفخارية و غيرها من المواد
، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه لسد حاجيات الصانع أو الحرفي،و تعد هذه االفران تراثا ماديا مهما بامتياز
.باإلضافة الى األهمية البالغة التي تتميز بها
 استعملت في،ستتمحور مداخلتنا حول عرض مجموعة من األفران تم اكتشافها مؤخرا بضواحي مدينة تيبازة
 ثم اعيد استعمالها في طهي الفخار و هذا راجع لوجود بقايا اثرية فخارية،المرحلة االولى إلنتاج مادة الجير
.منتشرة بكثرة على مستويات األفران
Mots clés : fours, matériaux, construction, chaux, récipients, Tipasa, résidus poterie
Résumé
Parmi les effets matériels sur les pratiques de l'homme dans les civilisations
anciennes figurent les fours utilisés pour la cuisson de divers matériaux, qu'ils soient
utilisés dans la construction comme la chaux ou dans la vie quotidienne, tels que la
poterie et d'autres matériaux.
Ces fours constituent un patrimoine matériel important, en raison du rôle
important qu’ils jouent dans la satisfaction des besoins du fabricant ou de l’artisan,
ainsi que de la grande importance qui le caractérise.
À travers cette intervention, nous ferons référence à la présentation d’un
ensemble de fours récemment découverts dans les banlieues de la ville de Tipasa,
utilisés lors de la première phase de la production de chaux, puis réutilisés dans la
cuisson de la poterie, en raison de la présence de résidus de poterie dispersés
fréquemment dans les niveaux de fours.

 نجيب بن عودة:اإلسم و اللقب
. باحث:الرتبة
 متحف البحرية الجزائر:المؤسسة
. حرفة الصيد وصناعة السفن من خالل المصادر والشواهد:عنوان المداخلة
الملخص
 حيث،يعتبر الصيد البحري وصناعة السفن من أقدم الحرف و المهن التي مارسها االنسان منذ القديم
 بالرغم من كل ما تحمله من صعاب. الزالت متوارثة إلى يومنا هذا،تعتبر كوسيلة للعيش وهواية وحرفة تراثية
 و تماشيا مع محاور الملتقى واهدافه ارتأينا ان نسلط الضوء هلى هذين الحرفتين باعتبارهما شاهدين،وتحديات
 بشقيهما المادي والالمادي وذلك من خالل القيام بدراسات أثرية،على االرتباط الوثيق بين االنسان و البحر
 ووسائل،سوسيولوجية تعمل على كشف ماهية العالقة بين االنسان والبحر من عدة جوانب كأدوات الصيد
صناعة السفن المستعملة ومختلف ا لتفاعالت االجتماعية والثقافية التي تنجر عن هذه الحرفة خاصة مع وجود
.عائالت تحترفها منذ أجيال عديدة الى يومنا هذا
Abstract
La pêche en mer et la construction navale font partie des occupations les plus
anciennes exercées par l'homme depuis l'Antiquité, et sont considérées comme un
mode de vie, un passe-temps et un artisanat du patrimoine. En dépit de toutes les
difficultés et de tous les défis, et conformément aux thèmes et objectifs du Forum,
nous avons constaté que ces deux occupations sont mises en lumière en tant que
témoins du lien étroit qui existe entre l'homme et la mer, tant matériellement que
immatériellement, à travers l’archéologie et les etudes sociologiques révélant les
relations entre l'homme et la mer. Sous divers aspects tels que les outils de pêche, les
moyens de fabrication des navires d'occasion et les diverses interactions sociales et
culturelles qui s’écoulent de ce métier, en particulier avec la présence de familles
engagées depuis de nombreuses générations à ce jour.

اإلسم و اللقب :خولة نواري
الرتبة :طالبة دكتوراه
و خيرة بن بلة
الرتبة :أستاذة التعليم العالي
المؤسسة :معهد اآلثار – جامعة الجزائر2
عنوان المداخلة :الصناعات الحرفية ومنتجاتها بمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني
الكلمات المفتاحية :حرفة ،صناعة ،تحفة ،فن ،نحاس ،خشب ،جلد ،حلي ،نسيج ،قسنطينة ،طائفة.
الملخص
لقد تجلت المهارة الفنية والرقي الصناعي والحرفي لطوائف الحرفيين في العصر اإلسالمي من خالل ما
وصلنا من فنون وصناعات حرفية متنوعة أكدت على مر العصور أهميتها الحضارية والثقافية واالقتصادية،
وخدمتها لمتطلبات الحياة اليومية للشعوب ،وتعتبر مدينة قسنطينة في العهد العثماني من بين أهم المدن الجزائرية
الرائدة في مجال الصناعات الحرفية والتبادل التجاري ،كما جاء في الكثير من المصادر التي أشارت إلى
الوضعية االقتصادية المزدهرة للمدينة و أهم الصنائع والحرف المنتشرة ذات الوظائف والمجاالت المتعددة،
والتي كانت تغطي حاجيات النا س اليومية ،ومنها ما تخطى أسوار المدينة وبلغ الدول األوربية عن طريق
ممارستهم للتجارة الخارجية ،فالصناعات الحرفية قد لعبت والزالت تلعب دورا مهما وملموسا في المجتمع
المحلي ،الذي أبدع هو اآلخر وتفنن في هذا المجال سواء من الناحية الفنية الزخرفية ،أو من حيث طرق وتقنيات
الصناعة .الهدف من خالل هذه المداخلة هو جمع كل ما يتعلق بالحرفيين والصناع في العديد من الجوانب ،وكذا
موضوع الطوائف الحرفية ،وتهدف الدراسة كذلك إلبراز الدور والمكانة التي يحظى بها الصناع بين المجتمع
القسنطيني ،كما نتطرق إلى ورشاتهم وأماكن تمركزهم ومزاولتهم لحرفهم وصناعاتهم التي لقبوا بها في بعض
األحيان ،ومن هذه الصناعات :صناعة النحاس وصناعة الحلي والصناعة الجلدية والصناعة النسيجية والصناعة
الخشبية.
سوف نعرض أيضا بعض النماذج من هذه الصناعات وهي عبارة عن مجموعات متحفية تتوزع على
متاحف مدينتي قسنطينة وال جزائر ،باإلضافة إلى مجموعة خاصة لدار عزي للفنون الشعبية.

keywords: Industry, Crafts, Art, Copper, Wood , Leather , Fabric, Constantine.
Abstract
The artistic skill and the evolution of the craftsmanship with the guilds of muslim
craftsmen is attested by the numerous crafts and trades that have come down to us
and which testify its cultural and economic importance.
During the Ottoman period Constantine was among the pioneering cities in the trades
and crafts as evidenced by the writings and sources that cite many professions.
Several trades and crafts covered the daily needs of the population and even exceeded
the borders to Europe through trading.
The purpose of this intervention is to list all the trades that have existed at
Constantine during the Ottoman era as well as the corporations and the place of

artisans in society in addition to the location of their workshops and nicknames
related to their specialties. These trades concern the brassware, jewelery, weaving,
leather industry, wood industries…
We will also present models that are part of the collections of the museums of Cirta
and Algiers and the Azzi shop.

 سايح ليسيا: االسم واللقب
 طالبة دكتوراه سنة ثانية: الرتبة
و جهيدة مهنتل
 أستاذة التعليم العالي: الرتبة
2  معهد اآلثار جامعة الجزائر: المؤسسة
 ورشات صناعة مواد بناء الطين المشوي في الفترة القديمة: عنوان المداخلة
.رومانية، فترة، شمال افريقيا، مشوي، طين، ورشات،  بناء، مواد:الكلمات المفتاحية
الملخص
،تعتبر صناعة مواد بناء الطين المشوي من بين أقدم الصناعات التي عرفتها الحضارات القديمة عموما
 وهو ما تشهد عليه البقايا المادية لهذه المواد سواء في المواقع األثرية او،ومنطقة شمال إفريقيا بشكل خاص
 خاصة في، وتعتبر الورشات أهم مصنع لها حيث لعبت دورا كبيرا وفعاال في اإلنتاج،المجموعات المتحفية
 سنركز في مداخلتنا على الورشات التي عرفت من خالل مجموعة األختام التي وجدناها اثناء.الفترة الرومانية
. أنواعها وأنماطها ومجال استعماالتها، مع تقديم لمحة بسيطة حول هذه المواد،الدراسة الميدانية
Mots clés : matériaux, construction, ateliers, terre cuite, Afrique du nord, époque,
romaine.
Résumé
L’industrie des matériaux de construction en terre cuite est parmi les plus anciennes
industries, connues par les anciennes civilisations en général, et en particulier
l’Afrique du nord, comme le démontre bien le nombre important de matériaux in situ
dans les sites archéologiques, et dans les collections muséales. Les ateliers étaient un
élément essentiel dans la production. Nous essayons à travers cette communication
après un bref aperçu sur les ateliers connus en Afrique romaine en général ,mettre
l’accent sur ceux qu’on a pu identifier d’après leurs sceaux, suite à nos investigations
sur le terrain, et citer en dernier les différents types de matériaux de construction en
terre cuite, et leur utilisation fonctionnel

 زوليخة تكروشين: االسم و اللقب
 طالبة دكتوراه:الرتبة
و عائشة حنفي
 استاذة التعليم العالي: الرتبة
12  جامعة الجزائر، معهد اآلثار:المؤسسة
 صناعة الفخار والخزف في مدينة تيبازة من خالل الورشات الصناعية:عنوان المداخلة
. تيبازة، ورشات، سياحي، موروث، اقتصاد، جزائر، حرف، خزف، فخار، صناعة:الكلمات المفتاحية
الملخص
 فقد حظيت باهتمام،تعتبر صناعة الفخار والخزف من بين الحرف التي ال تزال تمارس إلى يومنا هذا
 وكان لها الدور الفعال في التعريف بهوية المجتمعات ألنها ترتبط ارتباطا وثيقا،الحرفيين منذ العصور األولى
 فقد استمر إنتاجها من طرف صناع، وألنها من الحرف العريقة التي عرفتها الجزائر منذ القدم.بحياتها اليومية
.وحرفيين في ورشات ليحافظوا عليها كموروث حضاري وكمورد اقتصادي وسياحي
 والتي،ومن هذا المنطلق نحاول التعريف بهذه الصناعة من خالل إحدى الورشات في مدينة تيبازة
 فما هي تلك.مازالت تنتج نماذج في غاية الروعة واإلتقان لتدل على مهارة حرفيي هذه المنطقة التاريخية
الصناعة وكيف نشأت هذه الورشة وما نوع المصنوعات التي تنتجها؟
Mots clés :industrie, poterie , céramique, artisanat, Algérie ,économie, héritage
,touristique, atelier, Tipasa.
Résumé
L’industrie de la poterie et la céramique est l’un des métiers qui continue à
être pratiqué de nos jours. Les artisans s’y sont intéressés depuis les époques
lointaines et ont joué un rôle actif dans la constitution de l’identité des sociétés car
elles sont étroitement liées à leur vie quotidienne. En raison de son artisanat ancestral
connu depuis des siècles, l’Algérie continue à être représenter par des artisans dans
des ateliers afin de les préserver en tant que patrimoine culturel et en tant que
ressource économique et touristique.
De ce postulat, nous essayerons de présenter cette industrie par
l’intermédiaire de l’un des ateliers de Tipasa, qui produit toujours des modèles
magnifiques afin de démontrer le savoir-faire des artisans de cette région historique.
Nous tenterons de démontrer en quoi consiste l'industrie et comment cet atelier a-t-il
vu le jour et quels types de produits fabriquent-ils?

e.
اإلسم و اللقب :سعاد مكيسار
الرتبة  :طالبة سنة ثالثة دكتوراه
و بوسعدية ابراهيم
الرتبة :استاذ التعليم العالي
المؤسسة  :معهد االثار – جامعة الجزائر . 12
سجيلي النوميدي  -حالة المعارف و االفاق.
عنوان المداخلة  :الفخار ال ّ
الكلمات المفتاحية :السجيلي النوميدي – الفخار – أواني السجيلي – نوميديا – األبحاث الفخارية
الملخص
خلّفت أبحاث الفترة االستعمارية ،خاصة من تقارير حفريات ومنشورات لنتائج االكتشافات في شرق الجزائر
صنّف هذا
إشارات ألفران ،طوابع زخرفية ،شقف أو أواني فخارية من السجيلي األفريقي ،دون دراسة معمقة  ،ف ُ
الفخار تحت عبارة فخاريات أفريقية أخرى سنة  6862و الفخار السجيلي للجزائر الوسطى والشرقية سنة
 ،6816ليأخذ بعد عشر سنوات تسمية الفخار النوميدي ذو البطانة الحمراء رغم أنه يخص مواقعا من نوميديا
وموريطانيا السطايفية وما ومازال بحاجة إلى دراسة وتعريف ،وهو ما تعالجه هذه الورقة البحثية.
Key words :numidian red slip ware –pottery –sigillata –reaserch .

Abstract
Archaeological research and investigations during the colonial period refer to ovens,
seals and shards of African-engraved ceramics without extensive study. These
ceramics were classified under the name of “African ceramic” in 1972 and and
subsequently in 1982 “ceramica sigillata” from central and east Algeria.
Ten years later, the name of “Numid red slip ware” was given to it even if it includes
ceramics from the setifian Mauretania.
So we will discuss in detail this ceramic and these issues in our intervention.

االسم و اللقب :خولة نجيمي.
الرتبة طالبة دكتوراه السنة الثالثة.
و هجيرة تمليكشت
الرتبة استاذة محاضرة ا
المؤسسة :معهد األثار _جامعة الجزائر.12
عنوان المداخلة :الحرف والصناعات التقليدية بالجزائر الصناعة النسيجية بمنطقة الجلفة نموذجا
الكلمات المفتاحية :الحرف والصناعات التقليدية ،الصناعة النسيجية ،التحف الشعبية ،منطقة الجلفة
الملخص
الحرف والصناعات التقليدية من الوسائل التي تعبر عن ثقافة مجتمع ما وأصالته ،بحيث تعتبر مصدرا
للعيش لكثير من أفراد المجتمع ،وهي تعبر عن مظاهر مختلفة للحياة من خالل األعمال الفنية من رسومات
وأشكال وزخارف التي نشاهدها في منتجات الحرف والصناعات التقليدية المستقاة من البيئة وطابعها الحضاري
والتاريخي.
تزخر الجزائر بهذه الحرف التي تتوزع على مناطق عدة من بينها مدن السهوب ،والتي تتمثل في والية
الجلفة حيث امتازت هذه المنطقة بالحرف والتحف الشعبية المتنوعة ونماذج عدة من الصناعات التقليدية مثل
الصناعة النسيجية .فما هي األ دوات المستخدمة في هذه الصناعة؟ وما هي أهم منتجاتها؟ وأين تتمركز هذه
الصناعة بالمنطقة؟ وهذا ما سنتطرق إليه ضمن مداخلتنا.

Key words:Handicrafts, Handicrafts, Textile, Folklore, Djelfa
Abstract
Traditional trades and crafts perfectly reflect the culture and authenticity of a society
and represent a daily resource for many people as they translate the variable aspects
of life through artistic works inspired by the environment and the historical heritage.
Algeria is full of these traditional crafts throughout its territory, as the region of
Djelfa whose richcraftsmanship counts that of weaving.So what are the tools used in
the art of weaving? What are the most important productions?Where are the weaving
?centers
These are the questions we will discuss in our presentation.

اإلسم و اللقب :بن بركان محند صغير
الرتبة :ملحق بالبحث
المؤسسة :مركز البحث في اللغة والثقافة األمازيغية
و خوخة عياتي
الرتبة  :استاذة محاضرة
المؤسسة  :معهد االثار جامعة الجزائر2
عنوان المداخلة :عناصر حلي عصور ما قبل التاريخ ،مواد وتقنيات التصنيع .مجموعة المتحف الوطني
الباردو
الملخص
تعتبر حلي عصور ما قبل التاريخ من بين الشواهد المادية التي تسمح دراستها بالتعرف على جوانب من نمط
عيش اإلنسان ومستوى ارتقائه التقني ،الفني والعقائدي ،ويعكس التطور الفكري والذهني الذي عرفه.
تحفظ المتاحف الوطنية مجموعات عديدة ومتنوعة من عناصر الحلي التي تمثل فترات زمنية متفاوتة ويحضى
المتحف الوطني الباردو باحتوائه على جزء معتبر منها والتي توحي باعتماد تقنيات وبتنوع األسندة المستخدمة.
من العظم والمادة العضوية الصلبة ،الحجر المتعدد األنواع والمعدن ،إلى جانب الحلي المجسدة على األجسام
وفي الفن الصخري.
ارتأينا من هذا المنطلق أن نعرض بعض ما تحتوي عليه هذه المجموعة من عناصر الحلي المستخرجة خالل
حفريات مواقع عدي دة بالجزائر ،بتعدد الثقافات والفترات التي تنتمي إليها بدءا من العصر الحجري القديم
المتأخر .محاولين في ذلك إبراز األنماط المتواجدة والتطور الذي عرفته ،ماهية التقنيات المستعملة للحصول
عليها ،كما نتطرق إلى الجانب الوظيفي والدالالت التي توحي بها.

Résumé
Les parures de la préhistorique sont l’un des témoignages matériels qui nous
renseigne sur des aspects de la vie quotidienne de l’homme ; techniques, artistiques et
rituels, reflétant ainsi certains progrès sur le plan intellectuel dû aux changements de
mode de vie, mais aussi qui ont influencé ce mode.
Les musées nationaux préservent des collections importantes représentant des
périodes variées, dont des centaines de pièces sont conservées au musée national du
Bardo. Des éléments de parure façonnes avec des techniques diverses sur des
supports multiples, à savoir l’os et d’autres matières organiques dures, la roche et le
métal et ceux qui sont représentés dans l’art rupestre.
À travers cela, nous exposerons certaines de ces parures provenant des fouilles de
plusieurs sites en Algérie, tout en essayant de mettre en évidence les différents types
existants depuis l’épipaléolithique, où s’enracinent les prémices de cette industrie, les
techniques de fabrications utilisées, nous abordons également l'aspect fonctionnel de
ces objets.

اإلسم واللقب :مريم عبد السالمين ونبيلة حمودي
الرتبة :طالبتا دكتوراه (السنة الرابعة تاريخ الحضارات القديمة).
المؤسسة :جامعة الجزائر  2أبو القاسم سعد هللا.
عنوان المداخلة :الصناعة الحرفية الليبية القديمة من خالل الرسوم الصخرية الصحراوية والمصادر
المصرية.
الملخص
عجز االنسان البدائي تقريبا أمام القوى الطبيعية ،و قلما اختلفت حياته عن حياة الحيوان ،لكن بمقدار إتقان أدوات
العمل و تطور القوى المنتجة  ،بدأ اإلنسان يحرز انتصاراته األولى على قوى الطبيعة ،فأدى تطور الزراعة و
تربية المواشي إلى انفصال الحرفة و ظهور حرفيين ممتهنين ،و شهدت الصنائع و الحرف تطورا كبيرا ،و تم
إيداع مصنوعات لتلبية حاجاته المادية و المعنوية ،تشهد عليها مخلفاته األثرية في المنازل و المعابد و المقابر ،و
هذا ما أبرزته بصمات االنسان الليبي القديم من خالل المخلفات االثرية التي مازالت تشهد عن تمتع الليبيين بحس
صناعي و فني منذ العصور الحجرية القديمة  ،و هذا ما أثبتته الرسوم الصخرية الصحراوية و المصادر
المصرية القديمة .
و عليه سنسلط الضوء في هذه المداخلة البسيطة على الصناعة الحرفية الليبية القديمة من خالل مصدرين
أساسيين من مصادر التاريخ الليبي القديم :الرسوم الصخرية الصحراوية و المصادر المصرية القديمة و تبيان أن
الليبيين واكبوا مجال الصناعة منذ أقدم العصور و ليس حتى مجيء الفينيقيين و استقرارهم بالشمال االفريقي
للولوج في التاريخ و مواكبة الحضارة.
الكلمات المفتاحية :الصناعة الحرفية-الليبيون-الرسوم الصخرية-المصادر المصرية.
Ancient Libyan craftsmanship through Saharian rock art and Egyptian sources

Keywords: Craft industry - Libyans - Saharan rock drawings - Egyptian sources.

Abstract
It was difficult for the primitive man to confront the forces of nature until his mastery
of the tool then his sedentarization and his practice of agriculture. From that moment,
the trades have evolved apart with the appearance of confirmed craftsmen and the
craft industry has begun to experience a great development through various
achievements in different fields as testified by archaeological evidence.
The rock drawings and the Egyptian sources which represent the main sources of the
history of the Libyans are material proofs of the skill of the Libyan man in the distant
times. They also prove that the Libyans did not wait for the Phoenicians to practice
trades and crafts

االسم واللقب :سعيـــد دبـــــش.
الرتبة :استاذ مؤقت /طالب دكتوراه
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين -سطيف.2
عنوان المداخلة :الملح صناعة عريقة بين اإلستخراج وطرق التمليح.
الكلمات المفتاحية :الملح – االستخراج-التمليح-السباخ-الحجر الملحي-الطقوس.
الملخص
عرف االنسان استخدام الملح منذ العصور القديمة .اذ أعتبر الملح من االشياء الثمينة وأستعمل في
العديد من المجاالت التي تدخل ضمن الحياة اليومية ،مثل الطهي وتمليح بعض األطعمة لحفظها قبل إكتشاف
طرق التبريد ،كما ال ننسى الدور االقتصادي في مجال التجارة اذا أستعمل في المقايضة قبل سك النقود.
واستعمل ايضا في بعض الطقوس الدينية في الكثير من الحضارات السابقة وخاصة في الفترة الفرعونية في
مجال التحنيط .فلقد تعلَّم االنسان منذ االزمنة الباكرة طرق استخراج الملح من المياه الملحية الطبيعية المر َّكزة،
مياه السباخ ،والملح الصخري .حيث نجد مثل هذه المواقع منتشر بكثرة في الجزائر خاصة وبالنسبة لشمال
افريقيا عامة .وفي هذه المداخلة سنتطرق الى اعطاء نبذة تاريخية حول مادة الملح وكيفية استخراجه وطرق
استعماله التقليدية في الحياة اليومية القديمة.
Mots cles :sel,temps, anciens,utilisation, extraction.
Résumé
L'homme a connu l'utilisation du sel depuis les temps anciens. Le sel est
considéré comme élement essentiel dans l’economie et le commerce. Il est utilisé
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, tels que la cuisine et la salaison ou
salage ; une méthode de conservation des aliments par le sel, avant la découverte des
méthodes de refroidissement. Il a également été utilisé dans certains rituels religieux
dans de nombreuses civilisations anciennes. Dans cette intervention, nous allons
donner un aperçu historique sur le sel, les differentes sources de son extraction,
comme à partir d’eau salée naturelle concentrée, et Sel gemme, et les méthodes
traditionnelles d'utilisation dans L'ancienne vie quotidienne.

االسم و اللقب :حدو سناء
الرتبة:طالبة دكترالية.
المؤسسة :جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر
عنوان المداخلة :المؤسسات الحرفية بحاضرة تلمسان في العهد العثماني(بين التأثير و التأثر)
الملخص
مما ال شك فيه أن النشاط الحرفي و الصناعي يتمركز في أغلب األحيان في عواصم الدول التي تعاقبت
على حكم بالد المغرب األوسط كبجاية ،بونة ،تهرت  ،وتلمسان فأصبحت كل مدينة تختص ببعض الصناعات
التي تقتضيها أوضاعها الخاصة كمؤسسات النسيج و مراكز المرجان و الحلي و الفخار و غيرها.
اشتهرت حاضرة تلمسان (عاصمة الزيانيين) كونها مركز اقتصادي هام و لعل ذلك راجع إلى اهتمام
والسكان بالزراعة و تربية المواشي و استغاللهم لمواردهم األولية ،واعتبارها طريق
الصناع بالصناعة
تجاري مهم ،مما أدى إلى ازدهار الكثير من الحرف و الصنائع و الفنون ،فأصبحت بذلك منافسة لكبريات
المراكز الصناعية كالقيروان و فاس و قرطبة .إن تسارع األحداث و التحوالت التي عاشتها تلمسان خالل القرن
 61م ،قد أثرت على النسق الحضاري بها فتراجعت مكانتها بسبب الهجمات االسبانية من جهة ،و إلحاقها بالدولة
العثمانية من جهة أخرى .حيث افقدها ذلك إشعاعها السابق .إال أن ذلك ال ينفي دورها االقتصادي في الفترة
العثمانية إذ تميز سكانها بالصناعات و أنهم أرباب صنعة و يعيشون من مردود نشاطاتهم المختلفة ،حيث شكلت
الحياة الحرفية واألنشطة التجارية الوظائف االقتصادية األساسية بالمدينة فمن أهم الصناعات الحرفية التي كانت
منتشرة ( النسيج ،صناعة الخشب ،الجلود ،الفخار و غيرها.)...
فسنحاول من خالل ورقات بحثنا هذه تسليط الضوء على واقع الحرف في حاضرة تلمسان خالل العهد
العثماني ،والتعرف على أهم ورشات الحرفيين بها و على أي أساس كانت تتوزع بالمدينة كما سنتطرق إلى
مساهمات هذه الورشات في تطوير اقتصاد المدينة و تجارتها .
Résumé
Il ne fait aucun doute que les activités artisanales et industrielles se concentrent
dans les capitales des royaumes qui se sont succédé dans les pays du Maghreb
Central comme ; Bejaia, Bône, Tahert et Tlemcen. Chaque ville s’est spécialisée dans
quelques industries qui reflètent leurs propres conditions d’existence telles, les
industries du tissage, du corail, de l’orfèvrerie, de la céramique etc.
Tlemcen, capitale des zyanides, est un centre économique important, grace à
l’intérêt des industriels, des agriculteurs, des éleveurs et l’exploitation des matières
premières pour la région. Aussi a sa situation au carrefour des routes commerciales,
ce qui a contribué à l’expansion de l’artisanat, des arts, des produits industriels.
Tlemcen a concurrencé les grands centres industriels que sont Kairouan, Fez,
Cordoba.
L’évolution des chargements et de l’histoire de Tlemcen durant le XVI eme siècle
a influencé sa civilisation .Elle a régressé du fait des invasions Espagnoles et de son
annexion par l’empire Ottoman, ce qui lui a fait perdre son apogée et son lustre
d’antan. Mais cela n’empêcha pas toutefois de garder son rôle économique durant la

période Ottomane. Son artisanat demeura célèbre, car les activités artisanales et
commerciales ont continué d’etre les fonctions principales de la ville. Parmi les plus
importantes activités artisanales ; le Tissage, l’industrie du bois, les peaux, la
céramique…
Nous essayons à travers cette communication de mettre l’accent sur la réalité de
l’artisanat de Tlemcen durant la période Ottomane et son impact sur le
développement économique de la ville.

االسم و اللقب  :مصطفى خاتمي
الرتبة :طالب دكتوراه
المؤسسة :جامعة احمد بن بلة وهران 16
عنوان المداخلة :الحرف عند النساء ببالد المغرب القديم من خالل اآلثار المادية والمصادر األدبية
الكلمات المفتاحية :المرأة  -الكاهنة – الجارية – النقوش-
الملخص
فرضت المرأة تواجدها بالمغرب القديم في مجاالت متعددة ،بحيث تدلنا المصادر على سيدات أعمال
تركن بصماتهن منذ عصور ما قبل التاريخ وقد وضحت مشاهد الفن الصحراوي العتيق أن المرأة كانت إلى
جانب الرجل في كل األعمال ،ولهذا وجدنا نسبة ( 35بالمئة) للمرأة مقابل (  26بالمئة) للرجل ،فبينما كان هذا
األخير يقضي معظم أوقاته في الصيد و القنص كانت هي تقوم بجمع الثمار وإقتالع الجذور الصالحة لألكل
وجمع البذور وحملها نحو األكواخ ،وتستخدمها للطعام وهذا يعني بأن المرأة كانت أساس المجتمع أنذاك منذ
العصر الحجري الحديث،أما في العصر الت اريخ القديم خاصة في الفترة الرومانية في بالدنا مارست النسوة
حرف مختلفة كالمزارعة والبائعة زيادة على اللوتي مارسن بعض المهن الغير المشرفة ـ وإلى جانب هؤالء
وجدت فئة أخرى تفرعت للنشاط الديني سواء في الفترة الوثنية أو المسيحية.
هدفنا من هذه الدراسة ،هو إستنطاق الشواهد المادية من بينها المشاهد الصخرية في الفترة الحجرية التي تعطي
موصفات للمرأة و حرفها في الحالقة وحياكة المالبس وتربية األوالد ،أما النقوش ذكرت لنا أسمااء لشخصيات
نسوية ونشاطهن  ،أما المعطيات األدبية أبلت إهتماما بنشاط المرأة و أصنافها مثل الوثني أبوليوس و المسيحي
تارتوليانوس القرطاجي  ،وال ننسى قداسة أبرشية هيبون أوغسطينوس والتي أشارت إلى أعمال المرأة ومكانتها
اإلجتماعية.

Mots clés : Mots clés : Femme -Prêtresse - Odalisque -Inscriptions

Résumé
La femme a marqué sa présence dans le Maghreb antique dans de nombreux
domaines. Son empreinte remonte a la prehistoire comme le montrent les gravures
rupestres qui prouvent que la femmes était aux côtés de l’homme dans toutes les
activites de la vie quotidienne, ce dernier, passait la majeure partie de son temps à
pêcher et à chasser, la femme ramassait des fruits et enlevait des racines comestibles,
les emportait dans les huttes et les utilisait pour se nourrir, ce qui signifie que les
femmes étaient à la base de la société depuis l’ère néolithique.
Dans l’antiquité, en particulier à l’époque romaine, les femmes pratiquaient
différents métiers, comme ceux par exemple liés a l’agriculture et la vente, ainsi que
des activités religieuses à l’époque païenne et chrétienne, Sans oublier la prostitution.
L’objectif de cette étude est de donner un apercu sur la femme a partir les
documents matériels, comme les gravures rupestres, qui donnent des caractéristiques
de la femme et à ses differentes activites, comme la coiffure, le tissage des

vêtements..., les sources littéraires a l’instar d’Apulee, Tertullien et Saint Augustin
qui ont evoqué les activites de femmes celebres et autres ,enfin l’epigraphie plus
riche en renseignements, nous revele les differents metiers excerses par la femme et
son statut social .

اإلسم و اللقب:المية بوراي
الرتبة :سنة ثانية دكتوراه علم األثار صيانة و ترميم
المؤسسة :معهد علم األثار – جزائر-2
عنوان المداخلة :الخزف النحتي المعاصر و دوره في تنمية هوية الشعوب عبر مختلف العصور.
الكلمات المفتاحية - :الخزف النحتي -،الحضارات - ،المعاصر - ،تقنيات  ،دور ،أهمية.
الملخص
تعتبر القيم الفنية و ما يرتبط بها من أساليب متعددة هي إحدى العوامل المؤثرة في تطور أي فن من الفنون
التي تدخل ضمن الصناعات و الحرف و هي من الفنون العريقة التي ساهمت دائما على مر العصور بالتطور و
االرتقاء بالمنتج الفني .و نذكر من بينها فن االلخزف (الخزف النحتي) التي تعددت أساليب صناعته لألشكال
الخزفية سواء المجسمة منها أو المسطحة .و يمثل فن الخزف إحدى السمات الفنية الحضارية في العالم قديمه و
حديثه تفرعت انتاجاته و تنوعت أساليبه تنوعا كبيرا على مر العصور.
مما أدى إلى وجود أنواع متعددة من االنتاج الخزفي لكل منها سمات معينة تجعله مختلفا عن غيره من
أنواع الخزف األخرى و من هذه األنواع المتعددة الخزف النحتي فهو فن له أساليبه الخاصة به التي تميزه عن
غيره من المنتجات الخزفية األخرى ،فنتيجة للتطورات الفكرية و الفلسفية المعاصرة كان إلزاما على الخزاف
المعاصر أن يكون عل ى دراية و علم و مقدرة فنية و علمية باالتجاهات الفنية المعاصرة في الخزف إلدراك ما
وراء ذلك الفن من معاني جمالية و فلسفات عديدة .و لهذا فإن للخزف دور في التعريف بهوية الشعوب عبر
مختلف الحضارات و ذلك من خالل تطوره من حضارة إلى أخرى إلى غاية يومنا هذا.
La céramique sculpturale contemporaine et son rôle dans le développement de
l'identité des peuples à travers les âges.
Mots-clés: - concept, porcelaine, céramique, civilisations, contemporaine, techniques,
rôle, importance.

Résumé:
Les valeurs techniques et leurs méthodes associées influençent le développement
de tout art issu de l’artisanat. Parmi ceux-ci ; l'art de la porcelaine, qui possède de
nombreux styles de céramique. Cet art est l'une des caractéristiques culturelles et
artistiques du monde antique. Sa production s'est diversifiée et ses méthodes ont varié
considérablement au cours des siècles.
Ce qui a conduit à l’existence de différents types de production de céramique,
dont chacun a ses propres caractéristiques. L’art sculptural a ses propres méthodes
qui le distinguent des autres produits céramiques, en raison des développements
intellectuels et philosophiques contemporains. Le potier contemporain doit avoir les
connaissances et les compétences techniques et scientifiques necessaires pour
comprendre sa symbolique esthetique, car la poterie joue un rôle dans la définition
de l'identité des peuples de et son développement d'une civilisation à l'autre jusqu'à
nos jours.

 صافية رحال وكريمة فليفلة:االسم و اللقب
 طالبتا دكتوراه:الرتبة
-12-  معهد األثار جامعة الجزائر:المؤسسة
 الحرف و الصناعات في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني:عنوان المداخلة
الملخص
 فقد كانت وليدة حاجته،تعد الحرف و الصناعات من أقدم النشاطات التي مارسها اإلنسان منذ نشأته
 و تطورت عبر العصور و في شتى الميادين مرورا بمختلف الحضارات وصوال،الستعمالها في حياته اليومية
 ومن المدن التي كانت مزدهرة في هذا المجال نجد مدينة الجزائر التي تعددت فيها الصناعات،إلى وقتنا الحالي
و تنوعت الحرف خالل العهد العثماني و التي كان يقصدها التجار من داخل الوطن و خارجه على السواء لما
 وكانت كغيرها من المدن خاضعة لشروط تخطيط المدينة اإلسالمية و،تحتويه من دكاكين و مخازن و أسواق
 و توزعت باقي الحرف،تنظيمها فجعلت الصناعات الثقيل ة و التي تنبعث منها الروائح الكريهة خارج المدينة
 و في بحثنا هذا،داخلها حسب نوعية النشاط وخصص لكل حرفة شارع خاص بها و يسمى باسم تلك الحرفة
سنتطرق إلى تلك الحرف و الصناعات التي كانت متواجدة في مدينة الجزائر إضافة إلى تتبع أماكن نشاطها و
. توزيعها و كيفية تنظيمها من قبل الجماعات الخاصة
Résumé
L’artisanat et les industries sont l’une des activités les plus anciennes de
l’homme depuis sa création.Il sont ancrés dans sa vie quotidienne et se sont
développé au cours des siècles et dans divers domaines, à travers les diverses
civilisations jusqu’à nos jours. La civilisation ottomane a connu une variete
d’industries et de metiers qui étaient destinés au commerce intérieur et extérieur du
comme le prouvent l’edification de magasins et marchés,construits selon les normes
de l'urbanisme islamique ,qui fait en sorte que les industries lourdes , dégageant des
odeurs désagréables,soient en dehors de la Ville, répartir les artisans à l'intérieur
vchacun en fonction du type d'activité et donner à chaque artisanat une rue propre a
lui portant le nom du type d artisanat approprie.Nous allons exposer a travers cette
contibution, les métiers et les industries qui etaient connus a Alger ville, repérer les
lieux d'activité, de repartition et de leur organisation en groupes specifiques.

اإلسم و اللقب :رمزي فرشيشي
الرتبة :طالب دكتوراه نظام ل.م .د
المؤسسة :معهد اآلثار
عنوان المداخلة :الصناعات الرخامية و الجصية في المغرب األوسط
الملخص
اِرتبطت الصناعات الرخامية و الصناعات الجصية بمختلف الوحدات والعناصر والمواد الزخرفية ،التي
جمعت بينها روابط تقنية و فنية مختلفة منها توفر المادة الخام و سهولة تشكيل الزخارف على الوحدات الزخرفية
المصنوعة من الرخام و الجص ،باإلضافة إلى الصبغة الجمالية التي تضفيها هذه الصناعات على المباني و
المنشآت المعمارية من خالل تنفيذ مختلف العناصر الزخرفية النباتية و الهندسية والكتابية على المواد الزخرفية
التي تكسو جدران هذه المباني.
تطورت الصناعات الرخامية و الجصية عبر العصور اإلسالمية في المغرب األوسط مع تطور
االجتماعية في البالد ،فمع ظهور دولة األغالبة و األدارسة في كل
االقتصادية و ِ
األحداث التاريخية السياسية و ِ
من إفريقية والمغرب ،اِحتلت الزخارف الرخامية و الجصية مكانة بارزة في الزخارف المعمارية خاصة
الزخارف الجدارية ،كما أعطت الدولة الرستمية في مدينة سدراتة صورة جديدة للزخارف الجدارية الجصية
تميزت بالشبه الفني لطراز سامراء المتأثر بالتقاليد الفنية الفارسية .أما الدولة الفاطمية التي تزامنت مع مدينة
سدراتة ،فقد اِهتمت بالصناعات الج صية و الرخامية في آن واحد حيث نهلت الصناعة األولى في زمنها من
التقاليد الفارسية و المحلية كما أخذت الصناعة الثانية مميزات و طرز الفن اإلسالمي األموي و العباسي ممزوج
ببعض من التقاليد الفارسية و المحلية.
اِختلفت الصناعات الرخامية و الجصية في الفترة المرابطية و الموحدية عن الفترات السابقة بسبب
اِحتكاك هذه الدولتين باألندلس خاصة بعد فترة ملوك الطوائف التي تميزت بكثرة اِستعمال الجص في الزخارف
على حساب الزخارف الرخامية ،ليقتصر اِستعمال الرخام في بعض الوحدات الزخرفية و العناصر المعمارية.
وقد تواصل هذا التأثير األندلسي على مدينة تلمسان في العهد الزياني الذي تميز بتفوق الصناعات الجصية
وظهور الصناعات الخزفية على حساب الصناعات الرخامية التي اِقتصرت في العناصر المعمارية وبعض
الوحدات الزخرفية.
أما فيما يتعلق بتقنيات صناعة الرخام والجص فقد تعددت التقنيات الصناعية والزخرفية لهذه
الصناعات حيث يتم تشكيلها إما عن طريق الحفر أو النقش البارز والغائر ،الزخرفة بالقالب على الجص،
الزخرفة بالطالءات واأللوان سواء على الجص أو الرخام.

Résumé
Les industries du marbre et du plâtre se sont développées tout au long de l'ère
islamique dans le Maghreb central en parallel du développement d'événements
historiques, politiques, économiques et sociaux dans le pays .L'émergence de l’état
Aghlabid et Idrissid en Ifriqiya et au Maghreb a fait de la décoration en marbre et en
stuc un élément essentiel de la décoration architecturale, L’état Rustumide de la ville
de Sedratah a donné au décor mural une nouvelle image caractérisée par la
ressemblance au style artistique de Samarra, influencé par la tradition artistique
persane. L’État Fatimide, qui coïncidait avec la ville de Sedratah, s’intéressait à la
fois aux industries du plâtre et du marbre: la première industrie de son temps était

issue des traditions persanes et locales ,et la seconde avait repris les caractéristiques
et les styles de l’art islamique Omeyyade, Abbasside influencés par les traditions
persanes et locales .Les industries du marbre et du plâtre différaient des périodes
précédentes dans les périodes Almoravide et Almohade en raison des frictions de ces
deux états avec l’Andalousie, en particulier après la période des roitelets (Rois des
Taifa), qui se caractérisait par une utilisation importante du plâtre dans la décoration,
au détriment des ornements en marbre, pour utiliser uniquement le marbre dans
certains éléments décoratifs et architecturaux. Cette influence andalouse s'est
poursuivie dans la ville de Tlemcen à l'ère des Ziyanides, caractérisée par la
supériorité de l'industrie du plâtre et l'émergence d'industries céramiques au détriment
des industries du marbre, qui se limitaient aux éléments architecturaux et à certains
éléments décoratifs.
En ce qui concerne les techniques de fabrication du marbre et du plâtre, il
existe de nombreuses techniques industrielles et décoratives pour ces industries, qui
sont formées par perçage ou gravure en relief et bas relief, décors de moule sur le
plâtre et décors avec peintures et couleurs, que ce soit sur plâtre ou sur marbre.

االسم و اللقب :سعد احمد و شرفاوي راضية
الرتبة :طالبا دكتوراه.
المؤسسة :معهد اآلثار  /جامعة الجزائر .12
عنوان المداخلة " :دراسة أثرية فنية لمشغوالت نحاسية حمادية محفوظة بمخزن متحف الحضنة
بالمسيلة"
الملخص
تبدو المعلومات حول الصناعة النحاسية بالمغرب األوسط على عهد الحماديين ،متوفرة بشكل أكبر
مقارنة بالعهد الرستمي ،و السبب في ذلك هو المصادر الجغرافية التي تحدثت و أشادت كثير عن هذا النوع من
الصناعة ،حيث ذكرت لنا بعض المصادر كنزهة المشتاق في اختراق اآلفاق للشريف اإلدريسي ،و كتاب
االستبصار في عجائب األمصار عن بعض الثروات الباطنية التي وجدت بالمغرب األوسط.وعلى ضوء ما
سبق سنحاول دراسة بعض المشغوالت النحاسيــــــة الحمادية ،مبرزين الجــــــــــــــانب التقنـــــــــــي و الفني
للصناعة النحاسية في تلك الفترة  .أما الصناع و الصنائع النحاسية في عهد الدولة الحمادية  ،فإن بجاية كان بها
م ا ليس بكثير من بالد الحماديين و بها من الصناعات اللطيفة و الحسنة في الجودة  ،و فيها دار للصناعة بحيث
كانت صناعاتها تنتقل للقلعة و تسوق عبرها  ،فقد اتضحت قيمتها أكثر في المجتمع الحمادي من خالل بعض
المظاهر الفنية و التقنية.
الكلمات المفتاحية :الحمادية ،المغرب األوسط ،الصناعة النحاسية ،الصناع.

Copper Industry in the Middle East
« An Archaeological Study of Hammadi Copper Works in the Museum of
» Houdna- Mssila
Abstract
The information about the copper industry in the Middle West during the
Hammadid period seems more relevant than the Rustomic era. The reason for this is
the geographical sources that have spoken and highly praised this type of industry.
Some sources, such as Nazah Al-Mushtaq for Cherif El-Idrissi, and the book of “The
foresight in the wonders of regions” about some of the underground wealth found in
the Middle East.

As for the copper and copper industries in the era of Hamadi state, Bejaia was not
much of the Hammadian country and it had a nice and good quality industry.It had an
industrial house where its manufacture moved to the citadel and marked though it. Its
value had been more evident in the Hammadi community though some technical and
artistic aspects.In the light of the above, we will try to study some of the Hammadi
copper works, highlighting the artistic and technical aspects of the copper industry in
that period.

 صبرينة مازري زوجة حمايلي:االسم و اللقب
 طالبة دكتوراه علوم:الرتبة
12  جامعة الجزائر- معهد اآلثار:المؤسسة
" "صناعة الصابون التقليدي بقرية امعاليوان بمنطقة آيث وغليس:عنوان المداخلة
الملخص
 تقع جنوب غرب مدينة بجاية،تعتبر منطقة آيث وغليس واحدة من بين أهم المناطق في حوض الصومام
 سيدي عيش (آيث: تنقسم إداريا إلى دائرتين.و تمتد من سفوح جبال أكفادو إلى غاية ما وراء واد الصومام
.مزال) و شميني (آيث أوسمار) و ستة بلديات
تمتاز آيث وغليس بأهميتها التاريخية من خالل البقايا المادية التي عثرت عليها مثل"نصب مالوسا" بين
 و كما.) و غيرها من اآلثار2118(  كذلك نصب آخر في بلدية سمعون،)6811( بلدية تينبدار و حمام السيالل
" من بينها قرية "إمعاليوان،تمتاز المنطقة أيضا بتنوعها من حيث الحرف و الصناعات التقليدية بمختلف قراها
 هذه الصناعة كانت تقوم، التي تعرف بصناعة الصابون التقليدي منذ القدم، )بأعالي دائرة شميني (آيث أوسمار
.من طرف نساء القرية
 لذا من خالل هذا المقال سوف،هي صناعة ما زالت قائمة إلى يومنا هذا ولكنها ولألسف مهددة باالندثار
 ومحاولة وضع الحلول من أجل الحفاظ عليها،)أقوم بالتحدث عن خصائص هذه الصناعة (طرق ومواد الصنع
.لنقلها لألجيال الالحقة
Résumé
La région d’Ath Waghlis est considérée parmi les régions les plus importantes
dans la vallée de la Soummam, située au sud ouest de la ville de Bejaia, et s’étendant
au pied des montagnes de l’Akefadou jusqu’au-delà de l’Oued Soummam. Ath
Waghlis a une très grande importance historique, par les découvertes de traces
matérielles, comme la stèle de Malussa entre la commune de Tinebdar et Hammam
Sillal (1968), une autre stèle également dans la commune de Semaoun (2009) et tant
d’autres traces matérielles. La région est connue aussi par son industrie artisanale et
traditionnelle dans tout son village y compris le village d’Imaliouen dans la daïra de
Chemini (Ath Oussemeur), qui est connue par la fabrication du savon traditionnel
depuis les périodes les plus lointaines, fabriqué essentiellement par les femmes et
continue d’etre pratiquée jusqu’aujourd’hui, mais risque malheuresement de
disparaitre. A travers cette intervention, nous donnons une description de la matiere
et les techniques de fabrication et proposer les solutions pour la préservation de ce
metier et le transmettre aux futures générations.

اإلسم و اللقب  :تفرحيت فلة
الرتبة :طالبة دكتوراه سنة ثانية
المؤسسة :معهد اآلثار(جامعة الجزائر )2
عنوان المداخلة  :حرفة صناعة أمفورات بين الفن و الحاجة اإلقتصادية
الملخص
يعتبر الفخار من اقدم الحرف التي عرفها االنسان ،فقد ظهرت اولى االشكال الفخارية في نهاية العصر
الحجري القديم االعلى ،لكنه استمر و تطور على مر العصور الالحقة فظهرت نماذج جميلة ألنماط جديدة
مختلفة منها ما هو مأخوذ عن الحضارات المجاورة ،و يعتبر من الصناعات العالمية ،و منها ما هو منفرد يحمل
الخصائص المحلية لبالد ،و طبعا نالحظ هذه الخصوصية في نوعية المواد االولية المستعملة لصناعة و التي
تجلب من الطبيعة  ،و كذلك الشكل الذي يستوحيه الصانع من بيئته و ثقافته.
لقد خضعت صناعة و إنتاج األمفورات على مر العصور إلى العوامل اإلقتصادية ،بإعتبارها أوعية
وظيفية تصنع لغرض تلبية متطلبات الصناعة الغذائية التي تحملها ،فهي تخضع إلى عامل العرض و الطلب،
حيث كلما إزداد الطلب على المواد الغذائية من قبل الزبائن ،كلما أدى ذلك لصناعة أعداد أكبر من أمفورات
لتغطية حاجة التجار و المستهلكين ،و مواكبة اإلنتاج ،لذلك نجد العديد من األمفورات بجانب معاصر الزيت و
الخمر ،و كذا مصانع إنتا ج األسماك المعلبة و الصلصات ،أو في األسواق و مخازن ،فالمجال الحيوي إلستهالك
و إنتشار األمفورات هو المناطق الصناعية .
إضافة إلى الجانب الصناعي و التقني تحمل هذه األمفورات عدة خصائص فنية مستوحاة من الوسط
اإلجتماعي و الثقافي للصانع ،على الرغم من ندرة الزخارف فيها ،و لكنها تظهر من خالل أجزاء من جسم
األمفورة مثل الحافة و العنق ،المقابض و القدم ،هذه األجزاء التي يعبر فيها الصانع لألمفورات عن حسه الفني و
يستعمل فيها ذوقه الشخصي و الموضة السائدة في تلك المنطقة.
La fabrication des amphores entre l'art et les besoins économiques
Résumé
La fabrication de poterie en général et d'amphores en particulier est comptée parmi
les industries d’art que l’homme a façonné depuis les temps les plus lointains. Cette
industrie se caractérise par sa liaison aux activités utilitaires utilisées par l’homme.
De par de son importance économique, la fabrication des amphores dépendait
entièrement des capacités du fabricant, et devint avec le temps un art de la poterie à
base de machines et méthodes.
L’industrie d’amphores au cours des siècles a été en relation directe avec le
secteur économique et commerciel, tels que les navires fonctionnels qui etaient
conçus pour répondre aux besoins de l’industrie alimentaire qu’ils transportaient. Ils
etaient soumis aux services de l’offre et la demande. La production d’amphores se
faisait au rythme de la demande des clients, elle s’accentuait devant pour couvrir les
besoins pressents des commerçants et des consommateurs, L’archeolgie nous revele

la presence de nombreuses amphores decouvertes à côté de pressoirs à huile et à vin,
ainsi que des usines de production de conserves de poisson et de sauces, ou sur les
marchés et les magasins,qui constituent le domaine vital de la consommation et de la
propagation d'amphore.
Outre les aspects industriels et techniques, ces amphores portent plusieurs
caractéristiques artistiques inspirées du milieu social et culturel du fabricant, malgré
la rareté des décorations, qu’on trouve parfois dans des parties du corps de l'amphore
telles que le bord, le col, les anses et le pied, elles expriment toutefois, le sens
artistique de l’artisan qui utilisait le goût et la mode qui prévalait a l’epoque.

اإلسم و اللقب :أمينة عبيد
الرتبة  :طالبة دكتوراه آثار إسالمية
عائشة حنفي
الرتبة  :أستاذة التعليم العالي
المؤسسة :معهد اآلثار  -جامعة الجزائر - 2
عنوان المداخلة  :صناعة األسلحة بالجزائر خالل العهد العثماني
الملخص
عرفت الجزائر خالل العهد العثماني نشاطا حرفيا و تجاريا مزدهرا،و قد ذكر ذلك بعض الرحالة الذين
الحرف التي شهدتها الجزائر صناعة األسلحة بأنواعها البيضاء والنارية
زاروا الجزائر وأقاموا بها ،ومن بين ِ
الخفيفة و الثقيلة  ،وقد انتشرت العديد من الورشات التي كان لها القدرة على إنتاج هذه الصناعة في العديد من
المناطق من الجزائر ،و يتم تسليح الجيش مما تنتجه سواعد الجزائريين،كما نجد من بين الحرفيين أيضا جنود
االنكشارية حيث يقومون بامتهان هذه الحرف و يسترزقون بها ،وهي إحدى النشاطات المهنية لهم ،حيث دخلت
هذه الحرفة ضمن التنظيمات الحرفية  ،وقد كان أفراد من الجيش االنكشاري منخرطين فيها حيث مارسوا
النشاطين في آن واحد ،أي يؤدون مهامهم العسكرية من جهة ويشرفون ويديرون شؤون الجماعة من جهة
أخرى ،ويبدو أيضا أن النشاط الحرفي لم يقتصر على رتبة دون أخرى بل شمل جميع الرتب العسكرية.

Abstract
During the Ottoman period, Algeria enjoyed flourishing business and drafting
activities. Some travelers who knew Algeria and lived there mentioned it. Among the
crafts that Algeria was at the time were all kinds of weapons, several workshops were
produced by the industry. The vehicle entered this organization. Members of the
Ansarist Army participated in these organizations, where they were active at the same
time as they were performing their military duties on the one hand and overseeing
and managing the affairs of the community on the other hand. It also appears that
craftsman activity was not limited to one rank, but included all military ranks.

االسم و اللقب  :جياللي بوكراديني
الرتبة  :طالب دكتوراه صيانة وترميم
المؤسسة  :معهد االثار جامعة الجزائر 2
عنوان المداخلة :دور الحرف التقليدية في ترقية التنوع الثقافي واإلبداع البشري -صناعة الخزف بوالية
المدية نموذجا-
الملخص
تمثل الصناعات والحرف اليدوية أنموذجا مبهرا للمهارات الفردية واإلبداع اإلنساني في المشغوالت
التي تحتاج مهارات شديدة ودقة وإتقان وخيال فني وابتكار ،والبديع في هذه الصناعات الحرفية انها تقدم منتجا
واحدا مصنوعا من بدايته لنهايته يدويا دون تدخل اآلالت الحديثة ،كما انها تستخدم الخامات األولية المتوفرة في
البيئة الطبيعية ،لتعبر عن معطياتها وثقافتها ،ولذلك فان الحرف والصناعات اليدوية تعد مرآة تعكس الهوية
الثقافية واإلبداعية للمنطقة التي تنتجها ،وتعتبر تراثا ً وطنيا ً تحافظ عليه معظم الدول كجزء من هويتها وأصالة
شعوبها ورمزاً لعراقتها وحضارتها ،مثل صناعة السجاد والتطريز وأشغال الفضة والنحاس والفخر والخزف
وتعتبر والية المدية من المناطق التي ال تزال تحافظ على هذا الموروث الثقافي من خالل صناعة الخزف التي ال
تزال في استمرارية تعكس اإلبداع البشري لسكانها،ومن هنا ال بد من التطرق إلى مظاهر التنوع الثقافي انطالقا
من العالقة بين الحرف التقليدية والثقافة الشعبية المتمثلة في الموروثات التي تواكب الحرفة من أمثال ومعتقدات
وحكايات وأغان هذا من جهة ومن جهة أخرى التطرق إلى تلك القيم الجمالية واإلبداعية والثقافية التي تظهر في
قالب معالجات تشكيلية تعكس مهارة اإلبداع اليدوي من طرف الحرفي،كما سنقدم نظرة تفصيلية حول :التعريف
بحرفة الخزف والمراحل التي تمر بها صناعيا باإلضافة الى العوامل الطبيعية واالجتماعية المساعدة على
استمراريتها ودورها في ترقية الصناعات التقليدية

The role of traditional crafts in the promotion of cultural diversity and human
creativity-the ceramics industry in the MedeaCraftsmanship represents a mesmerising model of individual skills and human
creativity in what concerns all works that require a great dexterity, minute exactitude
and an outstanding sense of art and creativity.
What is magnificent about the craftsmanship is that they offer a completely
handmade product without any modern machinery use. In addition, craftsmanship
uses raw materials provided directly by Mother Nature so as to express its culture.
Henceforth, craftsmanship is considered as a mirror that reflects the cultural and
creative identity of the region that produces it and the National Heritage that all
countries preserve as a part of the national identity, The authenticity of its people and
a symbol of its culture and civilization, such as carpets, embroidery ,Silver, copper,
pottery and ceramic works.
Medea is considered as one of the few regions which still preserves the cultural
heritage through Pottery Works that continues to reflect the creativity of its people. it
is worth to highlight aspects of cultural diversity based on the relationship between
craftsmanship and the popular culture represented by the legacies (heritage) that
accompanies craftsmanship from proverbs, beliefs, tales and popular songs from one

part, to all of these values of beauty, creativity and culture that are shown in the
form of art works reflecting Craftsmanship dexterity.
As for the field side, we should provide a detailed view on:
Defining ceramic craftsmanship and the stages of production, in addition to the
Natural and social factors that help the spread and continuity of its practices in and its
role to promote traditional Industries in the area Medea.

. فؤاد عثامنة/  المختار حمزة:اإلسم و اللقب
 آثار إسالمية5  سنة.  طالبا دكتوراه ل م د:الرتبة
.2  جامعة الجزائر، معهد اآلثار:المؤسسة
. صناعة القشّابية كقوة دافعة للعجلة االقتصادية بمنطقة مسعد – الجلفة:عنوان المداخلة
 اإلقتصاد المحلي، منطقة مسعد، القشابية، حرفة:الكلمات المفتاحية
الملخص

Key words : craft,kachabia ,Messad area,local economy

Abstract
It is obvious that crafts and traditional industries represent an important economic
resource for many areas.
Messaad located south of Djelfa is characterized by an old folk profession, the
manufacture of the « kashabiyya » which is considered a cultural heritage, the most
expensive Arab garment in the world
and symbolize pride and temerity.
This craft is also an important economic resource, and a source of income for many
families in Messaad especially since the region has got a regional center for
valorization of skills in the manufacture of the “kachabia”. This center ensures work
prospects for craftsmen and and contributes to the valorisation and preservation of
this important heritage.

Through our intervention we intend to speak about the current situation of this
ancestral profession, the existing difficulties and its contribution to the economic
development of the region

االسم و اللقب :بن يحيى فطمومة،
الرتبة :محافظة بمكتبة الحامة بمصلحة المخطوطات النادرة
عنوان المحاضرة:حرفة صناعة العالمات المائية ودورها في تأريخ المخطوطات
تعد صناعة الورق من بين أقدم الحرف التي عرفها االنسان ،حيث يرجع تاريخ بداية تصنيعها الى قرنين قبل
الميالد اشتهر الصينيون بصناعة الورق معتمدين على الحرير ثم أوراق النباتات وجذوع األشجار انتشر بعدها
هذه الصناعة في العالم االسالمي ثم المغرب العربي وفي األخير أوروبا ولتمييز صُناع الورق وأنواعه عند
األوروبيين تعمدوا اضافة شكل معين أثناء الصناعة.
وتسمى هذه األشكال العالمات المائية كانت في بدايتها أشكاال بسيطة جدا تطورت بعد ذلك لتصبح فنا يحتاج الى
حرفيين أو صناع عالمات مائية متميزين ،وقد كلف صناع قوالب الورق بهذه المهمة وأطلق عليهم اسم les
 formairesوهم األشخاص المكلفون بتشكيل العالمات المائية.
فمن هم هؤالء الحرفيين؟ وكيف يتم اختيار هذه العالمات وما هي األدوات المعتمدة في هذه الصناعة وما هو
الهدف من استعمال هذه العالمات؟ وفيما يمكن أن تساهم؟

Keywords Letter Cherchell, Traditional Industries , Amazigh Cherchell
-Summary: The traditional industries and crafts in the mountains of Cherchell are the physical
industries that have been filled and the industries with Ottoman influences in the whole region, the
aim of which is to indicate the extent to which local industry has been maintained by the people of
the region despite the entry of other industries, the oldest and the one found here Especially through
the different ages of the human being from prehistoric to present, and the materials of these natural,
simple local industries as "pottery, leathers , doom, and stone as well as wood," it is among the
physical evidence left by the people, which is why it is a historical record conveying to us the
various features and characteristics of These industries, such as the specificities of the rural
population, especially those in the countryside who have practiced and excelled in these industries,
have been meeting the needs of their home and family, as they exchange between the neighbors and
sell them to feed and buy their many living requirements so I was creative in manufacturing it and
perfected it as it is a mirror reflective of the culture of protecting Because of its decorative elements
that symbolize the ancient artistic heritage, which is rooted in the cultural heritage of the region in
its most part, North and south, especially among the people of its countryside and mountains.
,

محمودي مراد و بالل زيتوني: االسم و اللقب
 طالبان في مرحلة الدكتوراه: الرتبة
 انتقال الحرف وتوريثها بتلمسان الزيانية من خالل المصادر المناقبية:عنوان المداخلة
 األلقاب الحرفية، تلمسان، المناقب، الحرف،الكلمات المفتاحية انتقال وتوريث

الملخص
تعتبر ظاهرة انتقال الحرف وتوريثها من بين المواضيع التي اهتمت المصادر المناقبية بتسجيلها في إطار عنايتها
 كما أملى طابع الكد ومسلك التقشف على هذه الطائفة اإللتزام بمبدأ الكسب،بتدوين سير األولياء والصوفية
 وهو ما ساعد على ظهور إحتراف ساللي أسري في مختلف المجاالت،الحالل وممارسة الحرف المعاشية
-في قالب كرامي-  وتعدى ذلك إلى حث المجتمع التلمساني خالل العهد الزياني،الفالحية والصناعية والتجارية
 وعليه فقد كان لهذا الخطاب األثر البارز في ضمان حيوية،على ممارسة الحرف والحفاظ عليها من اإلندثار
.النشاط الحرفي مما انعكس إيجابا على الحياة االقتصادية بتلمسان الزيانية
Keywords: transition and inheritance, crafts, hagiography, Tlemcen, professions’
titles

abstract
The phenomenon of crafts’ transition and inheritance is one of the topics that had
been registered inscribed by hagiographical narratives, in the context of writing the
biography of saints and Sufism. Besides, due to the character of toil and austerity, this
cult was obliged to commit to the principle of Halal earning and to the practice of
living crafts, which had contributed on the appearance of ethnic and family
professions in various areas including agriculture, industry and commerce. In
addition, these saints and Sufis had urging -in form of Karamt (Marvels)- the
community in Tlemcen during the Zianid era to practise crafts in order to preserve it
from disappearance. Therefore, this speech has had a significant impact on ensuring
the vitality of artistic activities, and thus had reflected positively on the economic life
in Tlemcen during the Zianid era.

