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مجلة الكترونية: رحلة و كنوز

في لقاء مع السيدة دلندا لرڨش, ذكرت ان العديد من ساكني

مدينة تونس العتيقة يتميزون بذاكرة محفوظة, في حين ان العديد

منهم ال يتمتعون بهذة الميزة, وهم  في االصل منحدرين من

مجموعات عرقية مختلفة و"برانية" . و كانت اهتماماتي كبير حول

النساء في تاريخ تونس و محاولة لجعلهن في الذاكرة التاريخية,

التي جعلتهن في النسيان. 

 
من الصعب ايجاد كتابات تاريخية لنساء مدينة تونس العتيقة,

فاالرشيف لم يكن منصف بخصوصهن، رغم أنهن كن فعالت

تاريخيا في مجتمع ذكوري بحت، فالسلطة كانت أساسا تتلخص

في الرجال مما جعلهن مخفيات, و من دور المؤرخون مثلي نزع

الغبار عن رفوف تاريخ نساء المدينة. 

 
ناس المدينة هم مجموعة من الناس سكنوا مدينة تونس العتيقة

رغم اختالفاتهم و تنوعهم أسسوا المدينة معمارا و اجتماعيا. نذكر

عىل سبيل المثال العائالت االندلسية أو "البلدية" الوافدين في

فترة ما ليصبحوا من أهل المكان بعد التراكم التاريخي . يعكس
كذلك المجتمع النسائي هذه االختالفات, فالنساء "البلديات" أو

الوافدات، رغم االنتماء االجتماعي و الحالة االجتماعية أختلفت

نساء األطراف أو األرباض عن نساء المدينة و لكن فيما بعد

اندماجت األرباض بالمدينة . انا أؤمن بأن لكل امرأة بصمة لكن

هناك بصمات واضحة و أخرى غير واضحة.

 
التاريخ الحديث, من عهد البايات تحديدا, نذكر "ابن أبي ضياف"

الذي لم يتحدث عن النساء بالرغم انه كان من ابرز من كتب عن

تاريخ مدينة تونس. "حسن حسين عبد الوهاب" عندما كتب عن

"الشهيرات التونسيات" لم يجد غير معلومات شحيحة حول
النساء. فعىل المؤرخ أن يعرف أين يجد المعلومة حول المرأة.

 
"عزيزة عثمانة " هي مثال حاضر في الذاكرة بمستشفى عزيزة
عثمانة أو المستشفى الصادقي سابقا قبل تغير التسمية بطلب

الزعيم" الحبيب بورڨيبة" وقت االستقالل, وذلك ضمن التوجهه

نحو تحرير المرأة، و اختيار اسم عزيزة لم يأتي من فراغ فقد كانت

حفيدة "عثمان داي"التي لم ينصفها التاريخ في كتاباته رغم الكم

الهائل من األحباس التي خلفتها و التي كانت متوزعة تحت اسم

"وقف عثمانة", خاصة في جهة صفاقس و "المثرايد". 
 

قامت عزيزة عثمانة بحبس كل ميراثها, كحبس عىل البنات البكر

لتجهيزهن عند الزواج، حبس عىل المساكين و الفقراء، حبس عىل

التكية وهي مؤسسة استشفائية من العهد الوسيط. بصفة عامة
كل األلحباس تلخصت في أعمال اجتماعية. قبرها اليوم موجود

في المدينة العتيقة, في زنقة الشماعية قرب (قفى) نهج "بن

عروس" ، كذلك عند عودتها من الحج قامت عزيزة عثمانة بعتق

ً نذكر من النساء الفاعالت زوجة "حمودة باشا" كل العبيد. أيضا

التي كانت تمارس السياسة من وراء الستار. 

 



كانت النساء في المدينة تعمل في المنزل, كالتطريز

والنسيج و تحضير الصوف، و في سوق النساء , الذي ال

يزال قائم لحد األن , و عملت ك "دالالت" أو تبيع عملها

اليدوي في السوق , وبالتالي كانت مساهمتها فعالة في

اقتصاد المدينة. 

 
كانت النساء في ذلك الوقت يعيشن وفق معايير اجتماعية,

لكن بعضهن رفضن هذه المعايير, و هذا وجدناه في

األرشيفات, مثال في دفاتر العدول في أرشيف العدلية، و

شكاوى في دفاتر المحاكم الشرعية . و وجود سجن خاص

بالنساء نجد فيه الجنايات و السرقات و أغلب النساء الذين

كانوا في السجن هن نساء يعانون من الخصاصة. 
 

و هناك نوع اخرى من السجن, مثل "دار جواد" الذي نجد
فيه النساء التي "قلن ال" وواجهن النمطية, فعوقبن عقاب
خاص و هو عزلهن. رغم وجود الطالق لكن لم يكن من

السهل الطالق او الخلع (دون تعذيب المرأة) حيث يقوم

الرجل برفع قضية, والقاضي هو الذي يصدر حكم بعزل

المرأة في "دار جواد" التي تعتبر مؤسسة تنظم المجتمع في

ذلك الوقت, و خاصة العالقات بين النساء و الرجال. 

 
يحتوي األرشيف عىل العديد من المنازل التي كانت تحت

مسمى "دار جواد" و تعود التسمية إىل صفة أصحاب

المنزل (امرأة و رجل كبار في السن و أوالدهم متزوجين)

"الجاييدين" و تكتسب هذه الصفة من القاضي الذي يثق
بهم و يأتمنهم عىل النساء. الدار تكون مغلقة و "الجايدة"

تسلط عليهن وسائل التعذيب كاألكل واألعمال المنزلية ,

لتشتاق اىل منزل زوجها و تحس بالرفاهة مقارنة ب"دار

جواد". يقوم الزوج بإعداد "القفة" لزوجته و إلزاميا يزورها
مرة في االسبوع ليلة الجمعة، و تقوم "الجايدة" و "الجايد"
بالمراقبة وكتابة التقرير. هنالك أيضا دور خاصة ببنات

الحسب والنسب (بنات األكابر) كدار شلبي. 

 
في القرن الثامن و التاسع عشر نجد الرجال في الفضاءات

العامة، أما المرأة فكانت دائًما ما تجد متنفسا لها في

أماكن مثل "الزاوية" التي لعبت دور رئيسي في حياة المرأة

في المدينة. فنجد العديد من نساء المدينة تهرب وتختبئ

في"الزاوية" لوجود حصانة إىل غاية منتصف القرن التاسع

عشر. كان ال يمكن ألحد أن يخرج إمرأة من "الزاوية" حتى

القاضي نفسه. ايضا الزاوية مكان للقاء النسائي كالحمام.

في األرياف نجد الرجال و النساء في "الزاوية"حيث أنه فضاء

مفتوح, عكس المدينة.

 

 
 

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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