
سوق الشواشية

تقول السيدة جميلة بينوس, ان أسواق المدينة العتيقة, موجودة منذ

عهد األغالبة و السوق في األصل هو مسلك يربط بين قطبين, و تبدأ

عملية فتح المحالت تدريجيا عىل الطريق و من ثم يتطور ليصبح

سوقا. ازدهار األسواق في تونس يرجع إىل العهد الحفصي حيث تجد

األسواق حسب االختصاصات ملتفة حول جامع الزيتونة, مثال المهن

النظيفة التي ال تجد فيها الروائح وال ضجيج تجدها في المربع المحيط

بجامع الزيتونة, كسوق القماش، سوق العطارين، سوق الفكة، سوق

الصوف، سوق الربع، كل هذه األسواق مذكورة في المصادر التاريخية.

في العهد الحفصي نجد ايضا سوق البالغجية بعض األسواق عندما

تفقد صالحيتها تصبح غير موجودة (مندثرة) كسوق الشماعين حيث

توجد المدرسة الشماعية, البعض يقول انه في األصل سوق لصنع

الشموع و البعض يقول انه سوق لتصنيع الصمغ لتقوية الخيط وكانت

هنالك مقولة "نشمع الخيط" . نجد ايضا عدة أسواق كسوق الغزل،

سوق الجبة، السراجين، الكتبية، و هناك عدة أسواق بعيدة عن

المدينة كسوق الحدادين في باب الجديد، سوق الصباغين أو

الدباغين.

 

نجد في تلك الفترة الصناعة و البيع في نفس المحل و شكل المحل

كان مختلف عن ماهو موجود حاليا، كان المحل عالي حوالي متر عن

الشارع ليتمكن الحريف من رؤية الصانع وهو يعمل و تخلق عالقة بين

الحريف و صاحب الحرفة حتى نوعية األبواب كانت مختلفة ينتزع في

النهار ليظهر الدكان ويصبح كله مفتوح و يعاد تركيبه عند الغلق و كان

يسمى "باب عسكري ".

 

في العهد المرادي و الحسيني, توسعت األسواق وبدأ التطور باألسواق

المحيطة بجامع الزيتونة و القصبة، المراديين قاموا بإنشاء

"الشواشية"، و "محمد الحفصي" أحد األمراء المراديين قام ببناء

السوق الحفصي ومن ثم السوق الكبير، ثم جاء "يوسف داي" وقام

ببناء جامع و أسواق محيطة به لتلبية حاجات األتراك كسوق البركة،

سوق البشامقية، سوق اللفة و سوق الترك خصيصا للجالية التركية.

 

حرف صامدة في 
شبكات متجددة
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"الصنايعية" وجدوا أنفسهم في منافسة مع البضاعات

المستوردة ذات تكلفة أقل، و الدولة لم تقم بإجراءات للحد

من التوريد, بل بالعكس كانت لديهم امتيازات في الديوانة

و بالتالي طغى هذا النوع من المنتوج عىل السوق

التونسية، كذلك تغير نمط العيش لدى التونسيين و تغير

الملبس, لم يعد اللباس التقليدي متداول ك "الفوطة و

البلوزة و التقريته"، كذلك دخول اليهود عىل الصناعات

خاصة في النسيج، و في الحرب العالمية الثانية شهد

قطاع النسيج انتعاشة حيث أغلقت محالت صناعة الحرير

في ليون, فرنسا, و قام البعض من التونسيين بشراء

المعدات و هكذا عادت تونس لصناعة الحرير حيث كانت

تونس منذ العهد الوسيط مشهورة بالنسيج : نسج الحرير،

نسج الحرير و الصوف ونسج القمرايا. وكانت لدينا فنادق

لصناعة الحرير ثالث فنادق في تربة الباي: فندق

الياسمينا، فندق الطويل وفندق الوردة، فندق الحنة في

"نهج النيار" كانت مهمتهم االختصاص، كل فندق يجمع

عدد من الحرفيين في النسيج في اختصاص معين.

 

 

السوق هو شارع رئيسي, نجد عىل أطرافه المحالت, ثم أصبح

لألسواق أبواب وذلك لحفظها وكذلك لمراقبة الصناعات عن

طريق األمين واألداءات, ال يمكن "للحرفي" أن يصنع ما يشاء

بالكمية التي يريدها كانت هناك رقابة شديدة عىل األسواق.

ميزة األسواق أن الحريف في مسافة قصيرة يستطيع أن يجد

ما يريد في وقت قصير وتعد المنافسة في األسواق ذات

فائدة للبائع و "الشاري" و الحاكم الذي يقوم بدور المراقبة،

حاليا يطبق هذا النظام المتكامل في المغازات الكبرى. 

 

يقول سهيل فيتوري ان عالقته بصناعة البلغة هي عالقة غرام

كانت في الصغر مكان "للحصرة" لقضاء أوقات الفراغ

والعطلة ثم أصبحت لكسب بعض النقود و ثم أصبحت

"غرام". وجدت نفسي فيها و أستطيع أن أتقدم في صناعة

البلغة و اني ايضا مطالب بالحفاظ عىل أشياء أصبحت غير

موجودة, حفظتها من الذاكرة و حاولت أن أعيدها، و  المدينة

مكان بسيط و سهل في بعض األوقات تكون هادئة فتجد

الحرفيين يتفننون في صناعاتهم وفي بعض األحيان تقوى

الحركية, كالفصول كل وقت له مميزاته و علينا التعايش مع

كل األوقات, مثال في وقت ركود الحركة, مجال للتفنن و تعلم

أشياء جديدة و في بعض األحيان يكون الحريف نفسه كنز

لكثرة معرفته بالتاريخ  يعلمنا أشياء جديدة. 



 

 يقول طارق بن عثمان "أنا الوالد كان حالق في نهج

سيدي بن عروس وكان جاره "صائغي" بدأت في أوىل

ً إىل أن أصبح "غرام" و اليوم انا الثمانينات تدريجيا

أمين الحرفة, وهي مسألة صورية فقط ليست كما

كانت في التاريخ القديم، لصناعة الفضة تاريخ كبير

بدأ مع اليهود و المالطيين الذين أتوا إىل تونس خاصة

في مهنة filigrane و كان هناك عدة اختصاصات.

 

حرفتنا هي من األشياء الغير الضرورية للتونسي, إذا

كان الوضع االقتصادي للتونسي جيد, فسيشتري

الفضة و إال فال. لكن تاريخ الفضة كان مرتبط

باألعراس واألفراح وكان "كنسترو الفضة" من األشياء

الضرورية للعروسة, حيث نجد فيه: "القبقاب،

الكاناويتا، المبخرة و المرش، التفاحة و اإلجاصة،

صحن و سكينة الحنة…" كلها كانت أشياء ضرورية

للعروسة و كذلك الفضة العربي التي كان يلبسها البدو

"كالريحانة، الخالل، التيڨارا" وكانت من اختصاص

ناس معينة و من ثم نجد "الفيليڨران" و هو دخيل

عىل الصناعة التونسية و كذلك هنالك نوعية أخرى

أدخلها األتراك إىل تونس "كالخيالي، الدودة و

الحالقم". ماهو تونسي أصيل هو "الريحانة، التيڨارا،

األمشاط، الخلخال و الخمسة"ويسمى بالمجوهرات

البربرية،  و من ثم حصلت نقلة نوعية تقريبا في بداية

التسعينات حيث تغيرت القدرة الشرائية للتونسي و

أصبحت المادة األولية للفضة غالية حيث ارتفع سعر

الكيلوغرام" للصارما" من 200 دينار إىل 2300 دينار،

وكحل بديل لهذه األزمة أصبحنا نصنع مجوهرات

صغيرة ال تتجاوز سعرها 50د، 60د، 100د

 

نحن في سوق البالغجية كنا ما بين 84 أو 87 محل

لصناعة البلغة، اليوم لم يتبقى سوى 5 محالت و

السبب يعود باألساس "للصنايعية" ألنهم قرروا

تغيير صنعتهم و فقدت الصنعة مقامها و جودتها و

فقدت معها الحرف األخرى, فنحن في عالقة

مباشرة مع "الصباغين و الدابغين". اليوم الجيل

الجديد ال يعرف معنى بلغة "مخيطة بالقلبة" أو

"بلغة بالموزيكا" أو "الطفل"، "القشرة األوىل و

القشرة الثانية و القشرة الثالثة مقلوبة عىل الوجه و

تتسمى "كنترة بالموزيكا" أو "بلغة لسان بڨري

بالموزيكا" و كانت مختصة ألعيان البالد حيث كنت

تسمع خطواته "تقزقيز النعال" قبل وصوله فإذا

كنت تتحدث حديث ال يجب أن يسمع فيجب أن

تصمت. 



 

انا من 5 أو 6 سنوات تخصصت في األحجار

الكريمة و بدأت العمل عىل المواد األولية

الموجودة في تونس، انطلقت الفكرة عندما

سافرت لعدة بلدان كالصين، الهند و تايالند و

شاهدت طريقة عملهم وحاولت أن أطبق هذه

األفكار و بدأت العمل رغم وجود بعض العراقيل، و

الحظت أن هنالك خوف من كلمة "أحجار كريمة".

نحن دائما في تطور, في تونس لدينا عدة أنواع من

األحجار، و قد قمت بدارسة عىل onyx marbré و

هو موجود في تونس، أيضا يوجد في الجنوب

ً في التونسي Corail Fossilisé نجده خصيصا

Bois الصحراء وبكميات كبيرة، و لدينا أيضا

fossile وهي أحجار تكلفتها باهظة عند االستيراد و

هي موجودة في تونس. 

 

يعود سبب نقص "الصنايع" إىل المواد المستوردة,

وخاصة المستوردة بطريقة غير قانونية و نحن في

األصل لدينا قانون يحمينا ففي القانون التونسي,

ممنوع استيراد منتوجات من الفضة مصنعة, لدينا

الحق في استيراد المواد األولية فقط, لكن مع

األسف اليوم نجد السلع التركية و التيالندية

والصينية في السوق، و يجب علينا ان ال نبقى

مكتوفي األيدي، يجب أن نبدع و نبرهن قدرتنا عىل

منافسة المنتج المستورد خاصة و ان السياح

تبحث عن البصمة التونسية. 

 

سنة 2008 صدر قرار بإعادة األمناء اىل الصناعات

التقليدية، ونحن لدينا تقريبا 74 قطاع. لكنهم

اختاروا البعض كالجبة، البلغة، النحاس، الفضة،

الشاشية. اليوم منصب أمين حرفة هو منصب

صوري فقط. كان لدى االمين اهمية داخل السوق

اوال الحريف أو المتسوق يجد راحة نفسية و

"الصنايعي" يعلم أن هناك إمكانية مرور الحريف

عىل األمين, لتقييم ما اشتراه, ليس ماديا فقط بل

كجودة و بالتالي يحافظ "الصنايعي" عىل جودة

منتجه، و كان لألمين عدة أدوار أخرى كتهيئة

السوق، حل النزاعات بين "الصنايعة" وكان يتمتع

بنفوذ يصل إىل حد العقاب، لكن مع األسف الدولة

لم تقم بإجراءات الالزمة.

 

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
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