
 

خالل لقاء جمع حرفيين, مصممين و اكدميين في دار بن قاسم

-باشا- ناقشنا كيف تكون عملية تجديد الصناعات الحرفية أو

القطاع اإلبداعية من خالل الجامعة؟ 

 

نايلة سعدي: ال نستطيع أن ننكر أن هناك استراتيجية و محاوالت

من الدولة, مثال نجد التكوين المهني في صناعة الفضة، الذهب و

عدة صناعات أخرى, و أيضا نجد توجه عام, في إطار تطوير

الصناعات االبداعية, حيث قامت الدولة بإنشاء مدارس عليا

للفنون والحرف في كامل تراب الجمهورية, عىل غرارا أول معهد

للتصميم, وهو المعهد العالي للفنون و الحرف بالدندان.

 

كانت الفكرة باألساس استغالل جزء من مساحة معرض, الديوان

الوطني للصناعات التقليدية, إلنشاء المعهد و ذلك لخلق عالقة

تواصل بين الطالب و الصناعات التقليدية, حيث نجد متحف

للصناعات التقليدية و االدارة. الغاية كانت خلق روح جديدة من

خالل الحوار بين الفنانين و الحرفيين و من خالل التطوير في

التقنيات، نحن نعلم أن أساس الصناعة التقليدية هو التكرار و نحن

نعلم أن السوق اليوم لديه متطلبات جديدة و الذوق العام دائما في

تغير وتأثر التونسيين بالموضى, وبالتالي فإن ما يميز الحرفي عن

آخر هو اإلبداع و التطوير ولمسة من الحداثة. في التكرار و

المحافظة عىل الصناعة التقليدية يتمكن الحرفي من حرفته و من

ثم يأتي االبداع. و اعتقد ان الفكرة باألساس هو تمكين كل والية من

تطوير الحرف المحلية المختصة بها.

 

ما الحظته حسب خبرتي ان الحوار بين الطالب و الحرفي لم يتم

كما نريد, ففي الماضي كانت هناك شهادة  إجازة في االبداع

الحرفي, و مع األسف وقع االستغناء عنها, و هي من أهم الشهائد,

حيث كان الطالب ملزم بالقيام بتربص لدى حرفي أو "صنايعي ". 

ً جاء بفائدة كبيرة للحرفيين و معرض الصناعات التقليدية, ايضا

مدخل للمصالحة مع التراث و العديد من الشباب و المبدعين اليوم

انطلقوا من هذه المعارض والمسابقات كالخمسة الذهبية.

فكرة القرى الحرفية هي فكرة رائعة, البرنامج جيد لكن لم نتمكن

من تطبيقها عىل أرض الواقع و حتى ان تمكنا من تطبيقها ال نعرف

كيفية الحفاظ عىل استمراريتها, فهي في األساس مجمع للحرفين

 

حرف متجّدة في 
شبكات صامدة
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 للتعلم من بعضهم البعض مع وجود مكان لعرض

منتجاتهم للسياح أو التونسيين و بالتالي هي فكرة

لسوق مصغر. اليوم نجد عدة أشياء جميلة خاصة في

الديكور مستوحاة من أشياء قديمة, و أشجع عىل هذا

النوع من التطوير حتى الشباب اليوم يلبسون الدنڨري و

مريول فضيلة في رأيي يجب الحفاظ عىل الهوية

التونسية و هو األساس و مع أن هناك تقصير من

الجامعة و ديوان الصناعات التقليدية, في كل ما يخص

التوثيق. 

 

طارق بن عثمان: الفكرة باألساس كانت كمرجع يجمع 

المتميزين في الصناعة التقليدية و لكن القرى

الموجودة يوم تعطى لذوي الدخل المحدود فتجد

أصحاب المحالت فيها اليعملون و حتى انهم غير

قادرين عىل دفع الكراء، و ليس هذا هو برنامج الدولة و

ال ديوان الصناعات التقليدية.  بالنسبة للتوثيق,منذ

ثالث سنوات تقريبا  كان هنالك مسابقة تحت مسمى

"الجودة واألصالة" شارك فيها "الصنايعية" لصنع قطع

مطابقة لألصل و في األساس هي مسابقة لمعرفة

"الصنايعية" المتميزين للعمل معهم في المستقبل

عن طريق بنك المعلومات الذين لدينا، كانت تجربة

ناجحة لكن توقفت مع االسف.  المطلوب من الدولة

توفير قوانين لحماية" الصنايعي" 

 

 سهام لمين: فكرة الصناعات التقليدية هي في

األساس مبنية عىل تناقض الذي لم يأتي من فراغ,

فالحرف في القديم كانت منظمة و دامت لعشرات

القرون و من ثم دخلت الصناعة و وقع ضغط كبير عىل

الحرفيين و مع دخول االستعمار أصبح عىل

"الصنايعي" ان يتكيف مع الحريف الجديد ومع كل

الضغوط التي مر بها الصنايعي, تأتي الدولة التونسية

و تطلب منه التجديد، بالنسبة لي انا ابحث عن كيفية

العودة إىل األصل ، يكفينا التجديد. أنا أريد اإلبقاء عىل

ذكاء اليد و حماية ماتبقي من ذاكرة اليد.

 

ظافر بن خليفة: اقترح دراسة معمقة للصناعات

التقليدية لفهم واقع و ديناميكية التطور أو ما يسمى

بالذكاء اليدوي الذي يتم تعليمه من الصغر أعتقد أننا

إذا فهمنا جيدا نستطيع تعليم الحرفة في كل المراحل

العمرية و يجب عىل معاهد التراث العمل مع معاهد

التصميم. التحدي هو في كيفية جعل المبادرات

الفردية تدرس في المعاهد، الحرفي قادر عىل أن يكون

مبتكر و المصمم قادر عىل اإلبداع و صنع منتجه. هناك

طلبة في المعاهد ذات خبرة في الحرف و "الصنايع "

وهم دائما الطلبة المتميزين. 

 



من سلبيات مشروع القريه الحرفية بالدندان هو

عىل أساس فكرة" bauhaus " حيث يجمع

الحرفيين المصممين و المبتكرين و فكرة

الbauhaus من أكثر المنظومات المؤثرين عىل

التصميم، و أرى ان الفكرة بحد ذاتها مقبولة لكن

اليكفي أن تضع مؤسسة تعليمية و مؤسسة

جامعية مع هيكل يمثل الصناعة التقليدية

ليحصل التالقح والتواصل. اوال الن مايوجد في

الدندان هو إدارة و ثانيا ال يوجد عمل أو تطوير

للعالقة بين الطلبة و الحرفيين. لكن القرى

الحرفية الموجودة في تونس, وحتى في العمل

الجمعياتي, هي ديناميكية يمكننا تقويتها، لكن ال

يمكننا خلقها من عدم، ما ينقص تعليم التصميم

هو تحديد المقصد من الحرف, هل هي الصناعات

اليدوية أو إبداعية تعتمد عىل اليد أو هي نفس

التعريف مع البعد الثقافي، التاريخي و االجتماعي

للصناعات التقليدية ؟ كلتا الحالتين ممكنتين

لكن هناك اختالف في كيفية تطورها: 

 

في الحالة األوىل : الصناعة اليدوية( أي شيء

يصنع باليد) و لم تكن موجودة في تاريخ الصناعة

و الحرف تستطيع أن تطورها و هذا ما يحصل أكثر

في معاهد التصميم، 

الحالة الثانية: هي الصناعة اليدوية والحرفية ذات

بعد ثقافي و بعد تاريخي، اإلبداع في هذا المجال

يتطلب فهم الديناميكية مثال ال أستطيع أن أطور

في صناعة البلغة أو الحلي دون فهم جميع

الجوانب و ليس الجانب المرئي فقط بل يجب

فهم األبعاد التاريخية و الرمزية،

 

و أعتقد ،أن هذا هو اإلشكال من األساس :

القطيعة بين الطلبة و مفهوم الصناعة التقليدية

نحن نعلم أن هناك مشكلة في مواكبة

ومراقبةالمشاريع من تصور الفكرة وتطبيقها اىل

التواصل بين الفكرة و القول و التطبيق يجب ان

يكون هناك متابعة وحوار بين األطراف، أنا كنت

أتوقع أن يكون موقع المعهد في مدينة تونس

لضمان التواصل اليومي بين الطلبة و

"الصنايعية" و انفتاح الجامعة عىل المحيط

الصناعي عن طريق التربصات 

 

 



فعاليه بدعم من تفنن، تونس االبداعية هو

مشروع لتعزيز القطاع الثقافي في تونس،

بتمويل من االتحاد االوروبي في إطار برنامج

دعم قطاع الثقافة في تونس بالتعاون مع وزارة

الشؤون الثقافية التونسية. يندرج هذا المشروع

ضمن شراكة من قبل شبكة مؤسسات االتحاد

األوروبي الوطنية للثقافة و بتنفيذ المجلس

.الثقافي البريطاني

بحث و تقديم: الدكتور حسام الدين شاشية

كتابة : زينب التاكوتي

 خليل مقدم:  بعد االستقالل الدولة في إطار سياسة

école دعم الهوية الوطنية قامت بطلب من فنانين

de Tunis العمل عىل هذه الصناعات مثال نجد

"جالل بن عبدهللا" كيف أعاد حرفيين الخمسينات

عن طريق ذاكرة طفولته و من ثم تمت طباعتها في

شكل طوابع بريدية و هذا شكل من أشكال تثمين

"الصنعة" او الموروث، نفس شيء بالنسبة للباس

التقليدي تم العمل عىل كل جهات البالد. 

 

ليىل بن قاسم : أنا أنشط في عدة جمعيات و أحب

المجتمع المدني و أؤمن بأهميته، ككل المجاالت

هناك الجيد و الرديء و كانت هناك فرص مهمة جدا

و عدة تمويالت من الخارج تبحث دائما عن جمعيات

ال ربحية لتمويلها، هناك عدة مشاريع مهمة في

جميع أنحاء البالد مع الحرفيين و الحرفية مثال نساء

سجنان، تطاوين، جربة… تجد في بعض الجمعيات

بداية مشروع و نهاية مشروع, لكن ال توجد ديمومة و

هناك جمعيات حتى عند نهاية المشروع, تبحث

دائما عن المواصلة. المجتمع المدني في تونس

حديث, و نحن في مرحلة التعلم و أعتقد أن هناك

عدة جمعيات لم تقم باستراتيجية وتخطيط

للديمومة. 

 

ما الحظته في معظم المشاريع التي تخص الحرفيين

كلمة "تمكين" ال يستعملها الجميع بنفس الطريقة،

التمكين ليس عمل شيء للحرفي بل التمكين هو

التسليح ليتمكن الصنايعي من االنطالق وحده أو

خلق" écosystèm" الذي يساعده عىل الحفاظ

وحماية حرفته وهو ما يؤدي إىل الديمومة لكي ال

تقف مخرجات مشاريع التمكين, بل تكبر مع الزمن و

تخلق فرص جديدة.

 


