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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 /0317  بطاقة جرد عنصر رقم

 
 
 

 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .رفية بجزر قرقنةالش  بصيد ال

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

بقاء الملكي ة عند آل الشرفي لفترة من الزمن ورب ما  يطلق اسم الشرفي ة عادة على كل المصائد الثابتة،

ع عنها مصائد أخرى لها نفس  يمكن أن يكون كفيال بسحب التسمية العائلي ة على هذه المصائد التي تتفر 

نات تقريبا موقع البحري وعمق المياه واالتجاه والمساحة التي تمتد  وتختلف تسميتها حسب ال ،الشكل والمكو 

 :ومنها عليها

  .م 033ال يتجاوز طول الجدار األساسي هي مصيدة قارة تقام بالقرب من الشاطئ : البرّ  شرفيّةـ 

ويبلغ مقاس الجدار  تقام في المياه األكثر عمقا انطالقا من وادي نفس شكل الشرفي ة لها: المرصيّة ـ

المنتصبة على وادي بوزرارة قبالة " مرصي ة الوادي"مثل  ، وقد تكون ملحقة بالشرفي ةم 033 األساسي

  .بحري العب اسي ة والعطايا

في مجال بحري  لها نفس هيكل الشرفي ة وتكون ملحقة بها لك نها تقام في اتجاه معاكس للشرفي ة: المقلوبة ـ

 .اصة لصيد السمك في الشتاءب ختوضيسم ى محلي ا بحيرة، و( ظهر)بين مصطبتين 

نة من مجموعة شرافي ال يقل  عددها عن ثالثة وتمث ل كتلة واحدة متسلسلة: لمادةاـ  ، مثال مادة القرعة مكو 

نة من  إلى بحيرة القربدي ببحر بلد العطايا، ( الحي)شرفي ة تمتد  من البحر العميق  42شهر الغربي متكو 

نة  5.0الغارات حوالي ويبلغ طول الجداري األساسي لمادة ب ا مادة زكري ببحر أوالد بوعلي فمكو  كم، أم 

ألف جريد، في حين مادة كن و قبالة القنطرة ببحر قرية أوالد يانق فمعد ل عدد الجريد بها  54من حوالي 

 .   ألف 03حوالي 

صل الصيف ، يستعمل للصيد في ف"زرب الحي  "يقام بشكل منفرد في المياه األكثر عمقا يسم ى : لزربا

                                                                                                                                                                                                                                             .  ألن  المياه العميقة أكثر برودة من غيرها وتتراجع الحركة الظاهري ة لمياه البحر

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

خاصة الشابة ومحرص وجرجيس وجربة، لكن ه أكثر  بكامل سواحل خليج قابسينتشر العنصر 

 . عارف المرتبطة بهكثافة بسواحل جزر قرقنة التي حافظت على هذا التراث البحري والم

شماال ° 02.'03و° 02. '03شمال خليج قابس وشرق مدينة صفاقس بين خطي العرض  جزير قرقنةتقع 

ن من جزيرتين رئيسيتين ²كم 563تبلغ مساحة الجزيرة . شرقا° 55'43و° 55وخطي الطول  : وتتكو 

مساحتها " الجزيرة"أو كذلك  والشرقي ة أو الجزيرة الكبرى ²كم 03الغربي ة أو الصغرى مساحتها حوالي 

إلى العهد  آثارهعود تجسر  م ومتصلتان عن طريق 033حوالي  بينها قنال عرضه يربط، ²كم 553حوالي 

 .الروماني

تتخل له حقول كثيفة من النباتات البحري ة  م 4م وعادة أقل من  0و 3البحر حول الجزيرة بين عمق يتراوح 
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ما يمي ز البحر بقرقنة هي ظاهرة المد  والجزر و ك ل مرعى لألسماك مثل الطحالب والبوزيدونيا التي تش

تسم ى  أي ام53تدوم كل فترة  ،نيفترتفخالل الشهر القمري ترتفع التي ارات البحري ة ساعة،  42مرتين خالل 

ى أي ام 0كل فترة تستغرق تتخل لهما فترتان تتراجع فيها التي ارات البحري ة ، "بحر حي"  ". مي تبحر " وتسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .المعارف والممارسات المت صلة بالطبيعة والكون -

      .المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية -

    .الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت -

                                                                                                                                                         .التقاليد الشفوي ة وأشكال التعبير الشفوي   -

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

 .المنظومة القانونيّة والعرفيّة: ـ الشرفيّة

لكن هذا .  انتصاب دائممصائد ذات سماك، وهي المستخدمة لصيد األ طرقتعتبر الشرفي ة من أقدم ال

الملكي ة للملك العام فأقدم عقود  ،عشر بعلم يبرز في الوثائق الرسمي ة إال  خالل القرن السا المصطلح 

 ملكي ة الوأهم  ما يمي ز الجزيرة هي  .5633الموث قة بإدارة الصيد البحري بقرقنة تعود إلى سنة البحري 

ث مثل العقارات البري ة وتقس م هذه تباع وتشترى ة محد دة برسوم مدق قة ي  البحرالعق اري ة  كما أن ها تور 

ا الملك العام البحري تماما مثل العقار والريع 42الملكي ات عادة بحساب القيراط وهو التجزئة من  ، أم 

 094قانون عدد ص  الكما ين .فيعود بالنظر إلى بلدي ة المكان يتم تسويغه كل سنة عن طريق المزاد العلني

على أن  بتنظيم استغالل مصائد الشرافي بجزر قرقنة، يتعلق  5999مارس  59مؤرخ في  5999لسنة 

ويضبط الترخيص ، إقامة المصائد الثابتة تخضع إلى الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة

ها والمعاليم المتعين دفعها من خاصة موقع المصيدة ومقاييسها والمنشآت الممكن إقامتها وشروط استغالل

ار كما ينص   .طرف المستفيد الجزيرة على أن  عدد الدرائن بالشرفي ة  ةالعرف الجاري والمتوارث بين بح 

فترة استغاللها من وتتواصل ، ²م 033، كما أن  الشرفي ة لها حرمها يمتد  على مسافة 6الواحدة ال يتجاوز 

ف عليه بين حملة العنصر هو إخراج الشرفي ة من البحر منذ يوم فالمتعار ،شهر سبتمبر إلى شهر جوان

من فصل الخريف الموافق ليوم  40جوان وإعادتها ابتداء من يوم  45من فصل الصيف الموافق ليوم  40

معرفة ودراية بالطوبوغرافيا التحتمائي ة والتي ارات هذا ويقتضي رسم الشرفي ة في البحر . سبتمبر 45

 :وبصفة عامة يتطل ب إقامة الشرفي ة توف ر ثالثة شروط أساسي ة .ي ة واتجاه الرياحالمائي ة البحر
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 .أهمي ة التي ارات البحري ة -

 . م عند المد  البحري 4ضعف عمق المياه الذي ال يتجاوز  -

       .قاع البحر رملي وطيني -

مرحلة اإلعداد، مرحلة : مراحل ربعةأالتي تعرف  للشرفي ةاألساسي ة  ة األولي ةداالميمث ل جريد النخيل 

 .مرحلة الصيانة والدعم، طريقة اشتغالهاوالمصيدة ستغالل امرحلة رسمها في البحر، 

I /مرحلة اإلعداد. 

جوان  45تبدأ منذ . كل لوازم الشرفي ة وتجهيزاتها ريتمتد  هذه المرحلة خالل فصل الصيف وتستدعي توف

ناتها أو" تَْقليْع الْعَمل"ي ا بإخراج الشرفي ة من البحر تسم ى محل تركها تجف  ثم  " تفليق العمل"وتفكيك مكو 

، ومع بداية شهر أوت يشرع المالك في إعداد جريد النخيل سواء ما توف ر لفترة ال تقل عن عشرين يوما

انينات من أواخر الثمحت ى غابة النخيل بقرقنة كانت توف ر أن  ونشير إلى  .بالجزيرة أو بجلبه من مدينة قابس

ومع تراجع كثافة الغابة عمد أصحاب الشرافي إلى جلب  القرن العشرين كل حاجيات الشرفي ة من الجريد،

ا معد ل الجريد من قابس حسب وحدة  40333و 0333الجريد بالشرفي ة التقليدي ة فيتراوح بين  وحدات، أم 

 .حجم المصيدة ومساحتها

ل عليه بالقرب من  ع الجريد المتحص   "الرايس"المرسى أو الميناء أو كذالك بالغابة أو بجوار منزل يجم 

ناته الشوكي ة وتسوية أطرافه باستعمال منشار يدوي  حت ى يتسن ى غرزه في " رةطست"الذي يتول ى إزالة مكو 

م إلى مجموعتين حسب الطول"تسطير الجريد وتنجيره"البحر ويعب ر عن العملي ة  الجريد األقل : ، ثم  يقس 

التي ارات البحري ة والحركة وهو األكثر قدرة على مواجهة " جريد فرخاي"أو القصير يسم ى  طوال

ا الجريد األكثر طوال  السطحي ة امي"لمياه البحر خالل التقلبات الجوي ة، أم  فيستعمل في المجاالت " جريد دع 

  .جريدة 40المائي ة األكثر عمقا، إثر ذلك يحزم الجريد على شكل حزم كل واحدة تعد  

 ،وهي عبارة عن نسيج من الحلفاء وأعواد جريد النخيل" الحصر"تقتضي هذه المرحلة كذلك إعداد 

باعتماد جريد " الرايس" ينسجهام، 4203م وارتفاعها ال يتجاوز 5203م إلى 5243يتراوح عرضها من 

وينسجه أفقي ا  سعفهأو  خوصهالنخيل المستعمل السنة الفارطة في الشرفي ة، فبعد تجفيفه ينتزع عنه 

على شكل أسطر متوازية بين السطر  -عو ضت اليوم بأخرى من مادة البالستيك  -باستعمال حبال الحلفاء 

، ثم  تشد  هذه األنسجة إلى بعضها البعض بواسطة "بَْرَمان الحصير"واآلخر مقاس شبر وتسم ى العملي ة 

كما يتم توفير الحبال لشد  الحصير واألوتاد في  ."ْرِكيزْ "أوتاد من خشب الزيتون أو الكلتوس يطلق عليه 

ا اليوم فأصبحت متوف رة بالسوق من مواد أخرى" ْريَاَحات"البحر تسم ى  .كانت تعد ها المرأة من الحلفاء، أم 

ع فيه السمك المعروف باسم  ج " )درينة"ال يكتمل إعداد عناصر الشرفي ة دون توفير جهاز تفخيخ يتجم 

( طرطاقة)وسيقانها ( زرير)دة مخروطي ة الشكل، تصنع من عزق عراجين النخيل مصي وهي( دراين

شكل  فيوهي مفتوحة من جهة  ،م3.6و 3.0م وقطرها بين 5.2و 3.9بين  يتراوح طولها. وحبال الحلفاء

 وآخرها مغلق بسدادة منسوجة تفتح وتغلق بواسطة خيط دخول السمك ويمنعه من الخروج، ريسيقمع 

 . مثبت بها

البحري ين  عاونينأفراد العائلة أو كذلك الم فيها يشارك ،كامل شهري أوت وسبتمبرمرحلة اإلعداد تتواصل 

التي تساعد زوجها على تهيئة الجريد وإعداد حبال الحلفاء عالوة على إعداد المؤونة  وخاصة المرأة

 .والغذاء

 II / رمي الشرفيّة"مرحلة رسم المصيدة في البحر أو ." 

، يحد د الرايس سبتمبر 45الموافق ليوم يوم االعتدال الخريفي  من فصل الخريف 40ذه المرحلة يوم تبدأ ه 

تتمث ل أولى . "بحر مي ت"اليوم المناسب لرمي الشرفي ة خالل الفترة التي تضعف فيها التي ارات البحري ة 

ي ري ة مستغال  معارفه وتجربته فتجاه التي ارات البحالموقع الجغرافي للمصيدة ومعرفة اتحديد المراحل في 

، الحلفاء بقايامثل على سطح الماء بشئ خفيف  يلقيفي مسار هذه التي ارات ولمزيد التثب ت والتدقيق  ،البحر

أو ( شلوق/ شرق) جنوبي شرقي/ شمالي غربيعادة الذي يكون الشرفي ة  رسم إثرها يتم ضبط اتجاه

ا ، (شلوق/ قبلي)جنوبي شرقي / جنوبي  /قبلة)شمالي غربي / جنوبيتجاه االيكون  ،المياه العميقة فيأم 

في  هعوصحبة أحد المعاونين وشرإلى البحر  "الرايس"نزول ، ينزل تقتضي المرحلة الموالية  .(شرش

على أن ال . اليابسةفي اتجاه " رجل"اسي من جريد النخيل الذي يسم ى تهيئة المصيدة  ببناء الجدار األس
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والهدف من ذلك أن ال ينكسر التي ار البحري بل منحرفا نسبي ا، ساسي متعامدا كلي ا مع اتجاه يكون الجدار األ

 .لمياه البحر سطحي ةالجريد بمفعول الحركة ال

، ثم  "كونته"تسم ى  تمث ل عالمة البداية بغرز جريدة أولى في مقد مة المصيدة "الرجل رشم"أو  يبدأ رسم

وتسم ى العملي ة  خط ا مستقيما ترسم العالمتانعلى أن  باب الرزق عالمةجريدة ثانية في نهايتها تمث ل 

واألخرى مسافة تقد ر  ، وبطريقة تراجعي ة يواصل الرايس غرز جريد الرجل بين الجريدة"رشمان"

ا طول هذا الجدار فيتراوح بين م 0بحوالي   . م حسب الحي ز البحري المتوف ر 033و 533، أم 

، فيبدأ "الركيز"باستعمال الحصر والدعائم الخشبي ة أو  "ر الكبيرةاالد"الية رسم تقتضي المرحلة المو 

مدخل دعامتين في ثم ، أقدام 2ا مسافة متفصل بينه" فم الدار"أو  الكبيرة بتثبيت دعامتين في مدخل الدار

 ،(ساقالدورة هي مقاس عرض قدم ال" )قدم ودورة"تفصل بينهما مسافة  باب الرزقأو  الصغيرةحجرة 

خذ كل جناح ت  وي ،إثر ذلك يصل بين الدعائم األربع عن طريق الحصر التي تمث ل جناحي الدار الكبيرة

 .قدما 03والجناح الشرقي  "جناح الصيد"ويسم ى  قدما 00مقاس الجناح الغربي  ،نصف دائري شكال

ذه الغرفة عادة شكل خذ هتت .باستعمال الحصر والدعائميواصل صاحب المصيدة إقامة الحجرة الصغيرة 

ته باب الرزق الرابط بين الدار الكبيرة وحجرة  تربط  ،"صدرة" ته، وتسم ى قاعدالصغرةمثل ث يُهيأ في قم 

ن من بين زاويتي المثل ث  مع دعامة الجدار األساسي،  متقابلة الرابعةدعائم على أن تكون الدعامة  3وتتكو 

 . الحجرة الصغيرةيفتح على  ،"قنبيل"ضع فيه الدرينة يسم ى ي  ا،صغير اممر  ويشي د الرايس في كل زاوية 

 قدم إثر رسم الهيكل العام للشرفي ة، يتمم المختص  تشييد الجدار األساسي بإضافة الجريد متبعا مسافة نصف

ن زاوية من جريد النخيل منزو  ثان اويشي د جدار ،بين الجريدة واألخرى يسم ى لرجل ا"مع منفرجة يكو 

اج" ، ويكون اتجاه الرد اد شماال من الجهة دخل الدار الكبيرةي لمألن ه يرد  السمك الذي " دارد  "أو " خر 

آخر في الجهة المقابلة للجدار  يلحق الرايس بالشرفي ة هيكال .الغربي ة للجزيرة وقبلة من جهتها الشرقي ة

ن من باب " المنكب"رئيسي أو يبدأ الضلع ال ".جربي"م ى من ضلعين من جريد النخيل يس ااألساسي مكو 

ن مع الضلع الثانيالدار بمحاذاة الجدار األساسي  اد" الذي يسم ى ليكو  توضع فيها بها حجرة زاوية " الرد 

 .درينة الصيد

نات تشد   باستعمال حبال في قاع البحر وتثب ت الشرفي ة إلى بعضها البعض عن طريق أوتاد خشبي ة مكو 

اس" دعىبواسطة أداة خشبي ة تيتم  غرسها  ،"رياحات"تسم ى  شيء ، حيث يعمد المختص  إلى ربط "ةي  غر 

ضئيل من الحلفاء في أحد طرفي الحبل ثم  يغرسه في قاع البحر، ويشد  الطرف الثاني إلى األوتاد وذلك 

التي ارات البحري ة وخاصة حركة المياه أثناء العواصف  ةبهدف تدعيم المصيدة وقدرتها على مواجه

 .واألنواء

III /مرحلة االستغاللطريقة اشتغال المصيدة و. 

وترتبط بشكل مباشر بالتغيرات في درجة حرارة  ،منظومة متكاملة ومتفاعلة فيما بينهاهذه التقنية تشك ل 

مياه البحر بين الفصل الحار والفصل البارد وبين الليل والنهار وبحركة المد  والجزر، ذلك أن  األسماك 

ند المد  وترجع إلى األعماق عند الجزر ووظيفة الشرفي ة حصر األسماك ومنعها من تنزح إلى الشاطئ ع

 .العودة إلى األعماق

تضطر األسماك للفرار إلى عرض البحر فتصطدم بالجدار المحوري  ،أثناء الجزر ومع تراجع المياه

ألماكن المضاءة يخيف السمك فيسير محاذيا لها إلى أن يتجه نحو ا" ظالم الرجل"ذلك أن  ( الرجل)

هه الحصر نحو باب الرزق ومنه نحو الدار الصغيرة، ومع تواصل انحسار الماء تبحث األسماك عن  وتوج 

مخرج فال تجد أمامها سوى الفتحة المضاءة للدرينة فتنفذ إليها، ويعترض بعض األسماك التي نجحت في 

اد"الفرار أثناء الجزر حاجز أو جدار ثان  حو الدار الكبيرة أو شرفي ة ثانية أقل  حجما من يرد  السمك ن" الرد 

 .تحتوي على درينة أو اثنتين" جربي"حجرة صغيرة تسم ى بها األولى 

القدرة اإلنتاجي ة للشرفي ة بالدورة القمري ة وعالقتها بمواعيد المد  والجزر، وبتداول األي ام التي تشتد  ترتبط 

     ، واتجاه الرياح، وهي معارف بحري ة اكتسبها(بحر مي ت)ف أو تضع( بحر حي  )فيها التي ارات البحري ة 

ار" ان الشرفي ة"أو "الدراين"، ويحرص على رفع عبر التجربة وعالقته بالبحر" البح  حسب التعبير " هز 

على أن ترفع هذه الشباك من خارج المصيدة حيث يعمد  ،المحل ي في الصباح الباكر خالل فترة الجزر

، ثم  يضعها على المركب ويفرغ ما بها "قنبيل"ويسم ى " الدرينة"ح  الممر  الذي توجد فيه إلى فت" الرايس"
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الةال"في  من األسماك يعيدها إلى موضعها بعد التأك د من  ذلك إثر صم، 40صم وعمقها  63قطرها " غس 

  ".القنبيل"إحكام غلق السدادة و

الثاني بعد رمي الشرفي ة، حينها يكون الرايس شديد تبدأ مرحلة استغالل المصيدة مباشرة في اليوم عموما 

ومن أهم  مؤش رات النجاح تواجد السمك األبيض  ،"رمي الشرفي ة"معرفة مدى نجاحه في إلى التطل ع 

ألن ه السمك األكثر قدرة على التعامل ( المجل" )الميلة"داخل المصيدة وخاصة ( الميلة، البوري، الجفاو)

، ويعب ر حملة العنصر عن ذلك بقولهم وينجح في العودة إلى األعماق قبل فترة الجزر مع التي ارات البحري ة

ا في غياب هذه المؤش رات أو ضعف القدرة اإلنتاجي ة"الميلة رايس مع التي ار" يتبي ن للرايس أن  هناك  ،، أم 

هأي غير منتجة، حينها ي" شرفي ة ساقطة"عبها بـ ر عب  يخلل في رسمها و مظاهر  إلى إصالح المختص   توج 

 .عوجاجالخلل واال

IV / مرحلة الصيانة والدعم. 

تتواصل عملي ة صون الشرفي ة كامل مواسم الصي د، لكن  الصيانة الرئيسي ة تبدأ منذ فصل الشتاء مع 

ار الجريد إلى الشرفي ة، لكن الجريد في الشتاء ينزع أوراقه  ،انخفاض درجات الحرارة حيث يضيف البح 

ة أخرى خالل فصل احينئذ يسع لربيع وتسم ى العملي ة ى الرايس إلى تعويضه وإضافة الجريد مر 

ومرد  ذلك أن  الجريد في الخريف يذبل ويموت بمفعول ارتفاع درجات الحرارة وخالل فصل ". التخضير"

ا في الربيع يكث ف الجريد ويقل ل من المسافة الفاصلة لمزيد حصر  الشتاء ينتزع أوراقه بمفعول البرودة، أم 

كما تقتضي عملي ة  .تراجع الرياح العاتية التي تتسب ب في كسر الجريد مع السمك خاصة سمك الصبارص

ث من الشرفي ة وحمايتها من كل  أشكال التعد ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .الصيانة تغيير الدرينة المهترئة، وإزالة كل مظاهر التلو 

 

 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) صاحبة للممارسة أو المهيكلة لها الماديّة والالمادية المالعناصر  -

 .وس والممارسات الوقائيّةالمعارف والمهارات، الطق: ةماديّ العناصر الال/ 1

تعتمد إقامة الشرفي ة على المعارف البحري ة المكتسبة عن طريق التجربة والممارسة ودراية الرايس  -

 .بالبحر وأسراره

رفي ة مناسبة احتفالي ة ألفراد العائلة والجيران، يتم خاللها إعداد طبق الكسكسي باللحم يعد  رمي الش -

يد"المصب ر  مثرد "والبيض المسلوق، ويسم ى هذا الطبق محلي ا " الزبيب"مع إضافة العنب المجف ف " القد 

ع جزء منه على الجيران كصدقة" الشرفي ة  .يقد م للرجال ويوز 

 ربعاءالمتناع عن رمي الشرفي ة يوم االث جملة من الطقوس والمعتقدات منها اتحوم حول هذا الحد -

، كما يحرص البعض صالة الجماعة موعد الجمعةيوم و باعتباره يوم يحمل بعدا تشاؤمي ا لدى المحلي ين،

 .على ضرورة قراءة الفاتحة في مستهل العمل

ل للشرفي ة صيدا استثنائي ا يعب   - يمنع العرف بيعه بل يصد ق على " حوت القاع"ر عنه بـ يمث ل المردود األو 

  ."شرفي ة مباركة"الجيران واألهالي ليكون مردود المصيدة وفير في المستقبل أو 

ع كصدقة، وهي كل ها أبعاد تضامني ة في بيئة جزيري ة -  .السمك الذي يتم صيده من الشرفي ة قبل العيد يوز 

ة كتابات استلهمت مواضيعها من العنصر،دبي والفن يلإلبداع األ االشرفي ة مصدر تعد   -  ، حيث تم  تأليف عد 

ة لألطفال بعنوان  للكاتب غالم بن مسعود، وشعر حول الشرفي ة منه األبيات " مصير مؤلم"من ذلك قص 

 : التالية

 صيد السمك في البحر ليه رياسة

اسة  نصبو الشرافي مع الغزل دم 

 ي ةوالشرفية بحصيرها وجريدها مقاد

 فيها الدراين في البحر مرمي ة

 يسرح الحوت ويزورها بسياسة

 

الرجل، . )يحتوي العنصر على معجم ألفاظ بحري ة متصلة به مباشرة وبالعمل في البحر بصفة عامة -

 (.باب الرزق، الصدرة، ريح شلوق، ريح واريالمنكب، القنبيل، 
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 .وسائل وأدوات متنّوعة: العناصر الماديّة/ 2

، مثل الفلوكة وقارب بالمجذاف وهي والحصر والدرائن لتشييد المصيدة في البحر لنقل الجريد مراكب -

  .ان مستعمال سابقا، وهو طوف من جوائز جذوع النخيلشتم الذي كلمراكب عو ضت ال

امة"منشار يدوي يسم ى  - نات الشوكي ة " سطرةت"لقص الجريد، ومنشار ثان يطلق عليه " حج  إلزالة المكو 

 ."الرياحات"قص  الحبال لنسج الحصير وإعداد لجريد وتسويته، وسك ين لل

 .الحصر منسوجة من وأعواد جريد النخيل -

 . وحبال الحلفاء( طرطاقة)وسيقانها ( زرير)الدرائن وهي شباك فخاخي ة تصنع من عزق عراجين النخيل  -

 .أوتاد من خشب الزيتون أو الكلتوس لتثبيت الحصر -

اسي ة ل -  . وهي قضيب من الخشب ينتهي إحدى طرفي ة بعقفة ذات ثالث أسنان ،تثبيت الرياحاتغر 

الة وهي  - صة لوضع سمك الشرفي ةعزق آنية منسوجة من الغس   .عراجين البلح اسطواني ة الشكل مخص 

 ".مثرد الشرفي ة"إلعداد  أواني  المطبخ -

اري ة لتقديم أكلة الكسكسي: المثرد -  .آنية فخ 

 

 مارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصرالم -

 .يحد د العرف الجاري عدد الدرائن بالشرفي ة الواحدة ستة -

 .م 033يمتد حرم الشرفي ة على مسافة  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .تمتد  فترة استغالل الشرفي ة من شهر سبتمبر إلى شهر جوان -

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

قتصادي ة واالجتماعي ة بالجزيرة، وعد  هذا المصدر الرئيسي للكسب يمث ل العمل بالبحر الدعامة اال

 . من الصنائع المتوارثة والمتداولة بين األجيال، يتعل مها الفرد عبر الممارسة والتجربة والنقل

وتدفعانه إلى هذا العمل  منذ صغره بيئة جزيري ة يطغى عليها العمل البحري فتجده يتوقينشأ الطفل ضمن 

مناسبة للعمل في الشرفي ة سواء في وأوقات الفراغ تمث ل العطل المدرسي ة كما الرغبة والطموح إلى تعل مه، 

لي ة حول العنصر ومعن، فالعديد من األطفال اإلعداد أو في البحر ناته، كما يحملون معارف أو  ى أسماء مكو 

ا إذا  نذ الصغر،البعض من خريجي الجامعة يعملون في الشرفي ة استنادا إلى معارفهم التي اكتسبوها مأن   أم 

 . انقطع الطفل عن الدراسة فتكون وجهته عادة نحو البحر

كبر، حفاظا على كما يسعى األب  أو الجد  إلى توريث العمل في الشرفي ة إلى أحد أبنائه، عادة االبن األ

ث كغيرها من العق ارات البري ة ، وإن لم يكن له عقب من الملكي ة البحري ة العائلي ة باعتبار الشرفي ة تمل ك وتور 

ث لإلناث                                                                                                                                                                 . الذكور فتور 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

ارة     .قرقنةجزر بح 

 

 مشاركون آخرون -

يتعاط عدد من أصحاب المهن والوظائف األخرى والعملة الموسمي ين الصيد بالشرفي ة، وأثناء العطل  -

 .سي ة يشتغل كذلك عدد من الطلبة والتالميذ بالبحر عامة والصيد بالشرفي ة بصفة خاصةالمدر

ناتها يشارك أفراد العائلة والجيران في إعداد الشرفي ة -   .ومكو 

 .يوفر العاملة في القطاع الفالحي وحدات الجريد سواء من غابة جزر قرقنة أو من واحات قابس -

 .  حدات الجريديؤمن أصحاب الشاحنات نقل و -
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 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 . ـ جمعي ة حماية البيئة والطبيعة بصفاقس

 . ـ جمعي ة مهرجان الشرفي ة بأوالد عز الدين بقرقنة

 .ـ متحف تراث الجزر بالعب اسي ة بقرقنة

 .ـ جمعي ة أوالد يانق

 . ـ جمعي ة الشب ان والعلم بقرقنة

ة بقرقنة -  .جمعي ة المجر 

 .جمعي ة القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه -

 .ـ برنامج دعم المجتمع المدني

 Programme d’Appui a la Société Civile (PASC) ـ 

 .ـ الجمعي ة التونسي ة لتنمية الصيد البحري التقليدي

 .Association Tunisienne de développement de la pèche artisanale (ATDEPA) ـ

    .Association Italienne Slow Food ـ

Thyna. L’association Lions Club Sfax -       

 

 هيئات رسميّة -

 .ـ المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

 .ـ وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

  .Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) ـ

 .ة بحماية خاصةعـ مركز األنشطة اإلقليمي ة للمناطق المتمت  

ـ  Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées 

(CAR/ASP).  

 .Regional Activity Centre For Specially Protected Areas (RAC/SPA) ـ

 .ـ المعهد الوطني للتراث

 .ن الثقافي ةـ مندوبي ة الشؤو

 .ـ دائرة الصيد البحري بصفاقس

 .ـ المندوبي ة الجهوي ة للتنمية الفالحي ة بصفاقس

 .ـ دار الثقافة بقرقنة

 . الدين بقرقنة المجمع الفالحي  بأوالد عزـ 

 .ـ المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

 .ـ خلي ة اإلرشاد الفالحي بقرقنة

 .التونسي ة فزةوالتلـ مؤس سة اإلذاعة 

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

خاصة بعد تراجع مردود انتشاره بالمجال البحري الجزيري، للعنصر و اعملي ة الجرد رواج بي نت

لكن  هذا اإلشعاع صاحبته في السنوات األخيرة جملة من العراقيل ، طرق الصيد التقليدي ة األخرى

 :يمكن تبويبها كالتاليوالتهديدات 

 .تجاوز المنظومة القانونيّة والعرفيّة/ 1

من المندوبي ة الجهوي ة ينص  القانون المنظ م للمصائد الثابية على إجباري ة الحصول على ترخيص مسب ق 

 إقامة العديد من الشرفي ات دون ترخيص وبطريقة عشوائي ة عب رتم  ي ة بصفاقس، لكن  اليوم للتنمية الفالح

ويعمد ، بمعنى مبتدعة ال تخضع إلى القانون أو إلى العرف" مبدوعة"عنها أصحاب المهنة  بشرفي ة 

ة تعيق السير العادي لنشاط لصيد البحري  .البعض إلى استغالل مساحات ممتد 
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م 033لك الشرفي ة حرما يمتد  على تكما تم 
4
ا العرف بدوره يتم  تجاوزه حيث ، وهذاالصطيادفيه يمنع  

ارة وغيرهم إلى الصيد بالقرب من المصيدة ومن حولها باستعمال الشباك العائمة والشباك ميع د بعض البح 

 .تحت المائيالمجرورة وكذلك الصيد 

 .استعمال مواد جديدة/ 2

سعار الجريد وتكاليف النقل إلى ارتفاع تكلفة الشرفي ة التي أصبحت تتجاوز أحيانا المشط أل رتفاعاالأد ى 

مع تجديدها كل سنة، وللمحافظة على هذه الطريقة في الصيد وتأمين مصدر رزقهم، عمد  ناراألف دي 03

ارة الشرافي إلى  من  جزءتعويض الدعائم الخشبي ة التي تشد  الحصير بأنابيب بالستيكي ة، وعو ضت بح 

باعتبار أن   يدي،، كما استبدلت الدرائن التقليدي ة بأخرى من إطار حدبشباك ضي قة العينوالحصير الجريد 

  .هذه المواد الجديدة أقل  تكلفة وأيسر استعماال كما أن ها تبقى صالحة لعد ة سنوات

 .خطاراألبعض / 3

ث  - بات النفطي ة، وإدخال مادة البالستيك في النشاط البحريالتلو  إضافة إلى النفايات التي  بسبب التسر 

 .يلقيها اإلنسان في البحر

والخطر الذي يمث له هذا الكائن واستفحاله،  "السلطعون األزرق"المعروف بـ سرطان البحر تكاثر  -

 .وإتالف المحصولالبحري هو ولوجه داخل الدرينة 

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

ضمان إجراءات مباشرة تهدف إلى : تنقسم برامج التثمين وإجراءات صون الصيد بالشرفي ة إلى قسمين

 .المنظومة البيئي ة وتثمين العنصر وإجراءات غير مباشرة تطمح إلى حمايةاستدامة العنصر، 

 مث لف ،باهتمام العديد من األطراف الرسمي ة وغير الرسمي ةحظي وطني ا الشرفي ة موروثا ثقافي ا تعد  

طني ة الوواإلذاعي ة موضوعا للدراسات العلمي ة واألبحاث الجامعي ة ومث ل مادة دسمة للبرامج التلفزي ة 

 .واالجنبي ة

يعمل المجتمع المدني على تثمين العنصر وصونه من خالل ادماجه ضمن التظاهرات الثقافي ة  -

نات الشرفي ة وتأثيث ورشات وتخصيص مهرجان له وهو مهرجان الشرفي ة بأوالد عز الدين  لصنع مكو 

 .مثل الحصير والدرينة، وتركيز جماعي للشرفي ة في البحر

ل من البنك  وضعت جمعي ة - الشب ان والعلم برنامجا لتثمين طرق الصيد التقليدي وال سي ما الشرفي ة، ممو 

 (.4350 – 4353)العالمي 

إلعادة بناء القدرات والتنمية برنامج وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالتعاون مع البنك العالمي  -

ويهدف إلى حماية البيئة  ،"الجر  شباك الصيد ب لحد  مندراسة إمكانات وضع أرصفة اصطناعي ة ل"بعنوان 

ف في الصيد الساحلي التقليدي    .البحري ة في إطار تنمية مستدامة وخاصة التصر 

والمبرمجة من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اجراءات الصون المزمع اتخذاها من بين  -

هي إحداث محمي ات بحري ة وساحلي ة ت عة بحماية خاصة، بالتعاون مع مركز األنشطة اإلقليمي ة للمناطق المتم

جراء أن يحمي المحيط الطبيعي للعنصر ويضمن ومن شأن هذا اإل، في الجزيرات الشمالي ة بقرقنة

 .استدامته

إحداث مرصد محل ي للبيئة الساحلي ة والبحري ة بجزر : نشاط مبرمج من قبل جمعي ة الشب ان والعلم بقرقنة -

راكة مع برنامج دعم المجتمع المدني، يهدف إلى متابعة وضعي ة البيئة البحري ة والساحلي ة قرقنة بالش

ث وكل ما من شأنه أن  يهد د باألرخبيل  ع البيولوجي والتلو  والتغيرات المتوق عة والمرتبطة بالمناخ والتنو 

 .الثروة السمكي ة والنباتات البحري ة

بالجزر غير اآلهلة منها إعادة غرس النخيل  جراءات الصونإل أفكار ح حملة العنصر مجموعةاقتر -

كهيكل لحماية العنصر قانوني ا  يشتغلوبعث مجمع للشرفي ة يعمل على توفير المعد ات الالزمة و بالسك ان

 . وعرفي ا من كل  أشكال التعد ي

 :اقتراح مجموعة من إجراءات الصون خالل يوم دراسي منها تم   -

اربدعم ال*   .جراءات االنتفاع بمنظومة الصيد التقليديإسريع وت ةح 

 .كل أنواع المواد البالستيكي ة الملقاة في البحرتنظيم حملة للقضاء على * 
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 .تكثيف اللقاءات والندوات حول االستغالل الرشيد للثروة السمكي ة *

ماجه ضمن العادات البحث عن آلي ات الستغالل السلطعون األزرق سواء بترويجه داخل األسواق أو بإد *

      .الغذائي ة داخل المطاعم السياحي ة والفنادق

مشروع تعاون فن ي بين اإلدارة العامة للصيد البحري وتربية األسماك والوكالة الياباني ة للتعاون الدولي  -

ف التشاركي في المصائد الساحلي ة بخليج قابس"بعنوان  ، ويشمل 4356-4354خالل الفترة " التصر 

ارة)ياكل ذات الصلة اله ويهدف إلى تعزيز القدرات للفاعلين في قطاع الصيد ( اإلدارة، البحث العلمي، البح 

ف في المخزون البحري بخليج قابس  .البحري، وإجراء البحوث الميداني ة لحسن التصر 

ونس الذي المؤس سات الجامعي ة التي تساهم في صون العنصر مثل  المعهد الوطني للعلوم الفالحية بت -

يضم اختصاصات علمي ة لها عالقة مباشرة بالعنصر، منها اختصاص هندسة الصيد البحري والبيئة الذي 

يهدف إلى تكوين إطارات في إدارة البيئة المائي ة وقطاع الصيد البحري وتربية األسماك، واختصاص 

 .التشريعات والقوانين الخاصة بالصيد البحري

ل مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس الذي يؤمن تكوينا في قطاع المؤس سات التكويني ة مث -

الصيد البحري يشمل اختصاصات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشرفي ة، مثل دراسة المصائد الثابتة، 

 .   ودراسة تقنيات الصيد البحري وأنواعها ومجاالت استعمالها والمعارف المرتبطة بالبحر

                                                                                                          

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

  
 قص  جريد النخيل نسج حصر الشرفي ة

 

 

نات الشرفي ة  إنزال المعد ات نقل الجريد ومكو 
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 سىالعودة إلى المر غرز الجريد في البحر

 

 

 
 عام للشرفي ة مشهد منكب

 

 

 العمل الميداني معل قة مهرجان الشرفي ة
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 يّة المعتمدة في استيقاء البياناهويّة الشخوص المرجع-7

ارة بطابع محادثة اتسمت ال ، وشمل البحث االتنوغرافي يالمجتمع المدن ممث ليوحملة العنصر ودي  مع البح 

 .كامل قرى جزيرة قرقنة

ار من مواليد سنة   - بالقراطن، يحمل معرف تقليدي ة حول الشرفي ة وواكب  5905حسين خشارم بح 

ت بها رات التي مر   .التطو 

ار وصاحب شرفي ة تعرف بشرفي ة دخلة الخرايب 5930عبد الوهاب خشارم مولود سنة  - . بالنجاة، بح 

 .06332939الهاتف 

ختص  في رسم الشرفي ة مأصيل الشرقي، رب ان صيد أعماق ومجه ز،  5909الهادي المجدوب من مواليد  -

 .90656320الهاتف . في البحر 

ار من الجوابر، يمتلك مجال بحري مجاور للشرافي 5963نور الدين جابر من مواليد  - الهاتف . بح 

92560932. 

 .43409340الهاتف . 5960ار من مواليد ماهر الصامت من العطايا، بح   -

ار و صاحب شرفي ة تعرف بمرصي ة 5923الطاهر بن العي ادي حش اد من العب اسي ة مولود سنة  - ، بح 

 .99002309الهاتف . الوادي

ار و صاحب شرفي ة  تعرف بشرقي ة الصريدي5904الحبيب كعنيش من سك ان العب اسي ة مولود سنة  -  .، بح 

 .22554650الهاتف 

ار وصاحب شرفي ة زرب الصندوق5902مسعود البرني من الكال بين مولود سنة  -  .، بح 

ار وصاحب شرفي ة وادي الغارقةبالعب اسي ة 5926الهادي كعنيش من مواليد سنة  -  .، بح 

ار وصاحب شرفي ة 5902َمحمد عزيز من مواليد سنة  -  .99499403الهاتف . بالرملة، بح 

ار ومختص  في نصب 5902بن سالم شهر الزهري من أوالد بوعلي، مولود سنة  ابراهيم بن سعد - ، بح 

 .49640509الهاتف ". مادة الجدود"الشرفي ة في البحر، وصاحب شرفي ة 

 ، تساعد زوجها في العمل البحري5969سعاد غرام رب ة بيت من أوالد بوعلي مولودة سنة  -

ادي الشل ي من مواليد   -  .بوعلي، يشتغل في الصيد بالشرفي ةبأوالد  5933حم 

ج من المعهد العالي للدراسات التكنولوجي ة  5999رمزي غرام مولود سنة  - بأوالد بوعلي، متخر 

 . 43523432الهاتف . بصفاقس، ويستغل شرفي ة عن طريق الكراء

 .غل ها بنفسها، تمتلك شرفي ة ورثتها عن والدها وتست5920محبوبة مخلوف من أوالد قاسم مولودة سنة  -

ادي بوطب ة مولود سنة  - بأوالد يانق، أستاذ تعليم ثانوي، توارث معارف حول العنصر عن  5966حم 

 .90929495الهاتف . والده صاحب شرقي ة

ار وصاحب شرفي ة 5909الهاشمي عز الدين مولود سنة  -  .43249393الهاتف . بأوالد عزالدين، بح 

ر وبأوالد عزالدين 5962األزهر عز الدين، مولود سنة  - الهاتف ". كن و"صاحب شرفي ة  ، بح 

40436956. 

ج من المعهد العالي للدراسات 5990وسيم بن األزهر عز الدين من أوالد عزالدين، مولود سنة  - ، متخر 

 .التكنولوجي ة بصفاقس ويشتغل مع والده في الشرفي ة

الهاتف . معارف حول الشرفي ة يعمل على صونهامحمد عز الدين، مدير مهرجان الشرفي ة، ، كما يحمل  -

99909956 . 

ار وصاحب شرفي ة5906توفيق عطية هللا أصيل مليتة من مواليد  -  .22420452الهاتف . ، بح 

ر و يحمل معارف تقليدي ة حول الشرفي ة 5966المختار بن سليمان مولود سنة  - الهاتف . بمليتة، بح 

42529359.              

  

 لمصادر والمراجعا -8

 المكتوبة -

 .5939، دار مكتبة الحياة، بيروت، صورة األرض(: أبو القاسم)ابن حوقل  -

، كلية العلوم اإلنسانية بحارة الساحل التونسي بين التهميش وفعاليات التأكيد(:عادل)بالكحلة  -
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 .4330واالجتماعية بتونس، تونس، 

، دار محمد علي للنشر، صفاقس، صغرى من صفاقس صناعات تقليدية وحرف(: الناصر)البقلوطي  -

4356. 

المصطلح البحري المنطوق بساحل الجنوب الشرقي للبالد التونسية نموذج (: الصغيرة)بن حميدة  -

، شهادة ماجستيرفي الستقراء المرجعياتالتاريخية، من نهاية الفترة الحفصية إلى نهاية الفترة الحديثة

 (.غير منشور) 4355اب والعلوم اإلنسانية بصفاقس، التاريخ الحديث، كلية اآلد

 .5995تونس، -لدار العربية للكتاب، ليبياا رحلة التجاني،(:محمد بن أحمدأبو محمد بن )التجاني  -

، شهادة الحياة اليومية بمدينة صفاقس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر(: فريد)خشارم  -

 (.غير منشور) 4356إلنسانية بصفاقس، دكتوراه،كلية اآلداب والعلوم ا

، طبعة ثانية، دار محمد معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس(:يوسف)والشرفي ( علي )الزواري  -

 .4350علي للنشر، صفاقس ، 

األحباس البحرية  بجهة صفاقس في أوائل القرن  العشرين، مثال مصائدالسمك (:"محمد)الشعبوني  -

 .4330، جانفي 530، العدد التاريخية المغاربية المجلة، "بالمحرس

، منشورات المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، الطرق التقليدية للصيد البحري بمنطقة صفاقس

5994. 

الموارد الطبيعية في العصرين القديم ، "الثروات البحرية في العصر الوسيط(: "محفوظ)الغديقي  -

 .4352، تونس، 4353الخامسة للمكتبة الوطنية بتونس، نوفمبر  ، الندوة العلميةوالوسيط

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

 .5999بيروت، 

اإلنسان ، في "المعارك والسرقات البحرية بساحل صفاقس في الفترة المعاصرة(: "عبد الواحد)المكني  -

 .4335، مطبعة سوجيك، صفاقس، 5999، أعمال ندوة دولية بقرقنة، ماي البحرو

ظاهرة ملكية البحر بالبالد التونسية، قصير صفاقس وقرقنة، مقاربة تاريخية (: "عبد الواحد)المكني  -

 .4333، ربيع فعاليات ندوة مهرجان البستان، "أنثروبولوجية، في صفاقس ومحيطها

، أكتوبر 53، العدد تراث، مجلة "ملكية البحر بالبالد العربية، تونس نموذجا: "(عبد الواحد)المكني  -

4339. 

،  شهادة التعمق في البحث،كلية العلوم اإلنسانية الصيد البحري بإقليم صفاقس(: رشيد)منصور  -

 (.غير منشور) 5996واالجتماعية بتونس، 

- Baklouti (N), Artisanat et petits métiers de Sfax, Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Sfax, 2014. 

- Bergaoui (N-A), «La Pêche à la cherfia à Kerkennah : importance et originalité 

d’une technique de pêche ancestrale, la pêche côtière en Tunisie et en 

Méditerranée», actes du séminaire, Zarzis 18-19 novembre  1994, Cahiers du 

C.E.R.E.S, série  géographie, n°11, Tunis,1995.  

- Boubaker (S), «La Régence de Tunis au XVIIe siècle: ses relations 

commerciales avec les ports de l’Europe méditerranéenne. Marseille et 

Livourne», Centre d’études et de recherches Ottomans et Morrisco-Andalouses, 

Zaghouan, 1987. 

- Bradai (M-N) et Bouain (A), La mer, ressources et problèmes, Imprimerie 

Reliure d’art, Sfax, Tunisie, 1994.  

- Bradai (M-N) et Karaa (S), La Pèche aux chrafi à Kerkennah (Tunisie) passé, 

présent et avenir, 2012. 

- Braudel (F), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque  de  

Philippe II, t1, Armand collin, huitième  édition, Paris, 1987.      
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- Breton(Y), «L’anthropologie sociale et les sociétés des pêcheurs, réflexion sur 

la naissance d’un sous-champs disciplinaire», Revue anthropologie et sociétés, 

vol5, n°1,1981.   

- D’orgivale (R), «La pêche en Tunisie», L’Afrique du nord illustrée, n° 505, 

janvier 1931.  

- De la malle (D), Péyssonnel et Desfontaines. Voyages dans les régences de 

Tunis et d’Alger,t2, Librairie de Gide, Paris, 1838.  

- Defages (E) et Ponzevera (C), Les Pêches maritimes de la Tunisie, édition 

Bouslama, 2
e
édition, Tunis, 1977.  

- Déspois (J), La Tunisie orientale, Sahel et Basse Steppe. Étude géographique, 

Presses Universitaires de France, Paris, 1955.   

- Duraffourg (M.V), Notices de géographie historique et descriptive sur la 

Tunisie. Sfax et ses environs, Lille imprimerie, paris, 1890. 

- Fehri (N), «La palmeraie des Îles Kerkennah (Tunisie), un paysage d'oasis 

maritime en dégradation : déterminisme naturel ou responsabilité anthropique 

?», Phisio-Géo, volume 5, 2011,URL : http://journals.openedition.org/physio-

geo/2011.  

- Follin (R), «La pêche des éponges en Méditerranée au IX
e
 siècle», dans 

L’Homme méditerranéen et la mer, actes du troisième congrès international 

d’études des cultures de la Méditerranée occidentale, Jerba, avril 1981, édition 

Salammbô, 1985.  

- Gaston (L), La Tunisie et l’œuvre du protectorat français, Librairie Ch. 

Delagrave, Paris, 1907.   

- Gaston(L), Le Peuplement Italien en Tunisie et en Algérie, librairie Armand 

Colin, Paris 1905.  

- Girard (B), «Souvenirs de l’expédition de Tunisie», Revue maritime et 

coloniale, t 75, Berger-levrault et Cie, Paris, 1882.  

- Hennique (M.P.A), «Caboteurs et pêcheurs de la côte de Tunisie en 1882», 

Revue maritime et coloniale, tome 82, Berger-Levrault, Paris,1884. 

- Hennique (M.P.A), Caboteurs et pêcheurs de la côte de Tunisie en 1882, 

Berger-Levraut, Paris, 1884.  

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

Imprimeries réunis, Paris, 1892. 

- Louis (A), «La Pêche et les pêcheurs kerkenniens », IBLA, n°40, pp 354-392.  

- Louis(A), Documents ethnographiques et linguistiques sur l'archipel des 

Kerkenna, texte en arabe dialectal, traduction,  commentaire et glossaire, Alger, 

1962, 306 pages.   

- Louis(A), Les Iles Kerkena(Tunisie). Etude d’ethnographie tunisienne et de 

géographie humaine, 2 tomes, publications de l’Institut des Belles Lettres 

Arabes, imprimerie Bascone et Muscat, Tunis 1961.  

- Mantran (R), «La Description des côtes de la Tunisie dans Kitàb- ilbahriyede 

Piri Reis», Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n° 24, 1977, pp 

223-235. 
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- Ouslati (A), Les Iles de la Tunisie, Université des lettres, des arts et des 

sciences humaines, Tunis, 1995. 

- Pellissier (E), Description de la Régence de Tunis, Imprimerie Impériale, Paris, 

1853. 

Rieth (Eric), Méditerranée antique. Pêche, navigation, commerce, édition de 

CTHS, Paris, 1998. 

- Romdhane(M-S), «La pêche artisanale en Tunisie. Evolution des techniques 

ancestrales», Mélanges de l’école française de Rome.  Antiquité T .110, n°1, 

1988.    

- Servonnet (J) et Laffite (F),En Tunisie le Golfe de Gabès  en 1888, Espagne, 

2000.  

- Servonnet (J): «Les Pêches dans le golfe de Gabès», Revue maritime et 

coloniale, t. 101, Librairie militaire de L.Baudon, Paris 1889, pp 359-379.  

- Seurat (L.G),«Zoologie appliquée», dansLa Tunisie du début du XX
e
 siècle, 

F.R deRudeval, éditeur, Paris 1904. 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

 .ة الصيد البحري التقليديـ شريط يوث ق للشرفي ة  بالجمعي ة التونسي ة لتنمي

 .55/39/4356، برنامج طوق الياسمبن بتاريخ 4ـ شريط يوث ق للشرفي ة بالقناة التونسي ة 

 - Un film produit par le Centre d’Activités Régionales pour les Aires 

Spécialement Protégés. 

- Emission radiophonique diffusée par RFI le 30 juin 2015 : « Tunisie: cette île 

où les pêcheurs possèdent la mer... ». 

- «Les îles de Kerkennah, un endroit unique en Tunisie », reportage de Fr 3 (30 

juillet 2017).  

- Charfia : une technique de pêche traditionnelle  

https://www.youtube.com/watch?v=pDz4WZLOdp0 

- Kerkennah la peche au (CHARFIA) the best fish 

https://www.youtube.com/watch?v=2xFwHsD4EyY 

- Tunisie: sauvegarder une mer et une culture 

https://www.youtube.com/watch?v=nWYnMIX9cQ0 

- Charfia: a traditional fishing technique 

https://www.youtube.com/watch?v=ItmMF2pV5nc 

- Echarfia - une technique de pêche traditionnelle 

 https://www.facebook.com/somocomtn/videos/1154974624545911/ 

- Viste Charfia 

https://www.youtube.com/watch?v=hckvcuFnFyg 

- Charfia 

https://www.youtube.com/watch?v=sVEvjV64Ct0 

- ESCAPADES - Première édition du Festival de la Charfia 

https://lepetitjournal.com/tunis/a-voir-a-faire/escapades-premiere-edition-du-

festival-de-la-charfia-53683.               

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDz4WZLOdp0
https://www.youtube.com/watch?v=pDz4WZLOdp0
https://www.youtube.com/watch?v=pDz4WZLOdp0
https://www.youtube.com/watch?v=2xFwHsD4EyY
https://www.youtube.com/watch?v=nWYnMIX9cQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ItmMF2pV5nc
https://www.facebook.com/somocomtn/videos/1154974624545911/
https://www.youtube.com/watch?v=hckvcuFnFyg
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 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

 ألرشيف الوطني التونسيا

 .026ملف ،403حافظة  السلسلة التاريخي ة،

 .026 لفم ،409افظة ح                       

  :خزينة العدول :أرشيف محكمة صفاقس

 .اللطيفي ومحمد الحشيشة محمود العدالن ،55235 تبةر ،4 ددعفتر د

   .الكراي ومحمد بوخريص احمد ، العدالن9336رتبته  ،0دفتر عدد 

 .الحشيشة محمد العدل ،9492 تبةر ،2 ددعفتر د

 .اللطيفي محمد العدل ،53393 تبةر ،0 ددعفتر د

 .ارة الصيد البحري بقرقنةأرشيف إد

 بالساحل الجنوبي أرشيف التفقديّة الجهويّة للتراث

 .راتيوالف احمد العدل ،59 ملف ،43 حافظة

 متحف تراث الجزر بالعبّاسيّة

" الحصير"مثل تجهيز الشرفي ة وإقامتها بالبحر طع متحفي ة تستعمل في قبأدوات و يحتفظ المتحف

                      (.الدراين)شباك الفخاخي ة وال "الركيز"و

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 .4353 ، سبتمبرجوان ، جوبلية، أوت: العمل الميداني -

ار اللواتة  5994عمل موجز سنة  -                                                                                                                                                     .(مناطق تقع  شمال شرق صفاقس)شمل جزر قرقنة، اللوزة ودو 

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .بالمعهد الوطني للتراثأثري ة وتاريخي ة  ملحق بحوث ،فريد خشارم -

  .سياحةتراث وتصاص سلمى مصطفى اخ -

                                                                                                                                                          .جمعية مهرجان الشرفي ة بأوالد عز الدين قرقنة -

 

 محّرر البطاقة  -

 .بالمعهد الوطني للتراث حوثملحق ب ،فريد خشارم

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                     .4353سبتمبر 

 

 آخر تحديث للبيانات -

           .4359جانفي 

 

 

 


