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حتّى اليوم، ما زالت تونسيات يبعن ويشترين الذهب في الشوارع سواء داخل األسواق أو خارجها بسرية، خوفًا من ضبطهن، 
وإن كانت طريقة البيع هذه قديمة ومعروفة

أسواق تونس
نساء يبعن الذهب بين الشوارع الضيقة

تونس ــ مريم الناصري

مــنــذ الــســاعــة الــســادســة صباحًا 
جه حبيبة 

ّ
 يوم أربعاء، تت

ّ
من كل

إلــى السوق في املكنني في والية 
ــرتــــدي جــلــبــابــًا  املــنــســتــيــر الــســاحــلــيــة، وتــ
 جـــســـدهـــا، 

ّ
ــود فـــضـــفـــاضـــًا يـــغـــطـــي كـــــل ــ ــ أسـ

ــا. ال  ــهــ وتـــضـــع وشـــاحـــًا شــفــافــًا عــلــى رأســ
ــذهـــب، بــل  ــلـ ــســــوق املـــخـــصـــص لـ تــقــصــد الــ
التقليدية  املــابــس  لبيع  املــخــصــص  ذلـــك 
ــدة الــتــي تلقى إقــبــااًل كبيرًا 

ّ
والــحــلــّي املــقــل

ــــاذًا لــغــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى شـــراء  وتـــعـــّد مـ
الذهب.  

يأتي إلــى الــســوق القديم هــذا، الــذي شيد 
قــبــل عـــقـــود، أنــــاس مـــن مــنــاطــق مختلفة، 
ــّول حــبــيــبــة بــني  ــتـــجـ ــاء. تـ غــالــبــيــتــهــم نــــســ
املـــارة  مــحــاتــه وتــعــرض بضاعتها عــلــى 
والــبــاحــثــني عــن الــذهــب بــعــيــدًا عــن عيون 
الــرقــابــة. وُيــقــبــل الــعــديــد مــن الــنــاس على 
شراء الذهب بالطريقة نفسها النخفاض 
عادة  التي  املعروضة  القطع  ونــدرة  ثمنه 

ما تكون قديمة. 

مهنة متوارثة 
أكثر  ترتدي حبيبة  بيتها،  وقبل مغادرة 
مــن 20 سلسلة مــن الــذهــب واألســــاور، في 
وقــت تخفي بعض الــخــواتــم والــحــلــي في 
الفضفاض  األســـود  وجلبابها  مابسها. 
لــيــس إال وســيــلــة إلخـــفـــاء مـــا تــرتــديــه من 
الــقــانــونــي.  الــســوق  حــلــي لتبيعها خـــارج 
ــا لــديــهــا على  ويــكــفــي فــقــط أن تـــعـــرض مـ
النقاش حــول سعر  ليبدأ  املـــارات  النساء 
ــهــا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــبــيــع. وتــقــول لـــ

ــن والــــدتــــهــــا مـــنـــذ أكـــثـــر  ــ ورثــــــــت املـــهـــنـــة عـ
مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة، وهـــــي تــبــيــع غــالــبــيــة 
بضاعتها للنساء كما تبتاعها من بعض 
اللواتي يبعن مصاغهن لحاجتهن للمال. 
 
ّ
 »عــشــرات الــنــســاء يمتهن

ّ
وتــشــيــر إلـــى أن

هـــذا الــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات رغـــم خــطــورتــه. 
الــســوق،  ذلــك  فــي  التقليدية  الحلي  يبعن 
الــتــثــبــت من  الــذهــب مــن دون  كــمــا يبتعن 
مصدره. يكفي فقط التأكد من عياره ومن 

كونه ذهبًا أصليًا«.  
وال تخفي حبيبة مخاطر عملها، كإيقافها 
ها تبيع الذهب في 

ّ
من األجهزة األمنية ألن

للسرقة من  التعّرض  أو  السوداء،  السوق 
أشخاص قد ينتبهون إلى ما ترتديه.  

ترّصد
 صغير لبيع املابس التقليدية 

ّ
أمام محل

الــتــي يــعــود عــمــر غالبيتها إلـــى أكــثــر من 
مائة عام، تجلس فاطمة )في العقد الرابع 
العمر(، خلف طــاولــة صغيرة تعرض  مــن 
عــلــيــهــا بــعــض املـــابـــس واإلكــــســــســــوارات، 
وتلبس بعض القطع املصنوعة من الذهب 
التي تبيعها حتى ال تلفت األنظار إليها. 
تـــتـــرّصـــد الـــنـــســـاء الــبــاحــثــات عـــن الـــذهـــب، 
 

ّ
ــرددة بـــصـــوت خـــافـــت عــلــى مــســامــع كــل ــ مــ
من تقترب من بضاعتها: »أتريدين شراء 
سلسلة  تنتزع  )مستعمل(«.  كاسي  ذهــب 
أو خاتمًا أو سوارًا وتعطيه إلحدى النساء 
لــتــجــرب مـــقـــاســـه، ثـــم تــتــفــقــان عــلــى سعر 
ــتـــفـــاوض بعض  الـــبـــيـــع، وقــــد يــســتــغــرق الـ
الذهب  تشتري  ها 

ّ
إن فاطمة  تقول  الــوقــت. 

أيـــضـــًا مــــن الـــنـــســـاء فــــي الــــســــوق أو مــمــن 

هوامش

تحار في ما تختار )العربي الجديد(

يتوجهن إلى بيتها لبيعه، وهذا رائج في 
غالبية املناطق في تونس منذ عقود.  

أصلي ومغشوش
على امتداد الشارع الرئيسي للسوق وبني 
بــيــوت معظم أولــئــك  قـــرب  األزقــــة الضيقة 
الــبــاعــة مـــن الــنــســاء، ال تـــرى ســـوى ملــعــان 
ــدة املــعــروضــة 

ّ
الــلــون األصــفــر للحلي املــقــل

عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــــــــــطـــــــــــاوالت، ولــــــأخــــــرى 
تزّين  التي  األصلي  الذهب  املصنوعة من 
. الباعة 

ّ
رقاب بعض النساء  ومعاصمهن

نــســاء، عــلــى غــــرار غــالــبــيــة املــــارة الــلــواتــي 
يبحثن عن بعض القطع الذهبية الثمينة 

واألخرى النادرة. 
عــربــيــة، هــي إحــــدى الــلــواتــي يــبــعــن الــذهــب 
ها ال تخفي ما تبيعه 

ّ
في ذلــك الــســوق. لكن

ارتــداء  تحت جلباب فضفاض، بل اعتادت 
الذهب  مــن  تونسي وحــلــي  تقليدي  لــبــاس 
رأســهــا يتدلى  األصــلــي، لتضع غطاء على 
إلخفاء  يديها  بكلتا  تضّمه  كتفيها،  على 
ما في جيبها وصدرها من حلي عن أعني 
الرقابة. تقول إن »هذه الطريقة لبيع الذهب 
منتشرة فــي الــســوق منذ عــقــود، وال سيما 
»غالبيتنا   

ّ
أن مضيفة  التقليدي«،  الــذهــب 

يــبــعــن ذهـــبـــًا أصــلــيــًا غــيــر مـــغـــشـــوش. لكن 
 كــل الــذهــب الـــذي يـــرّوج له 

ّ
هــذا ال يعني أن

هو أصلي«. في أروقة املدينة العتيقة قرب 

ســـاحـــة الــحــكــومــة فـــي الــقــصــبــة، يــقــع أكــبــر 
سوق لبيع الذهب في العاصمة، واملعروف 
ــة  ــ ــــدى املــــــــرور بــــني األزقــ بــــســــوق الــــِبــــركــــة. لــ
ــة، يقف  ــنـ ــديـ الــضــيــقــة فـــي مـــدخـــل ســــوق املـ
أصحاب محات بيع الذهب أمام الواجهات 
مرددين: »هل تريد بيع أو شراء الذهب؟«. 
يعمل هــؤالء على جــذب املـــارة وخصوصًا 
الــذهــب. ويترصدون  بيع  أو  لشراء  النساء 

 امرأة تريد أن تبيع الذهب.  
ّ

كل

مطالب بتعديل القانون
يــرجــع تــأســيــس ســـوق الــبــركــة إلـــى العهد 
العثماني عام 1612. كان باألساس سوقًا 
باشا  أحمد  إلغاء  بعد  لكن  العبيد.  لبيع 
ــر الــــبــــايــــات الــحــســيــنــيــني فــي  ــاشــ بـــــاي )عــ
تــونــس(، الـــرق عـــام 1846، تــحــّول الــســوق 
إلــى مكان مخصص لبيع املــصــاغ، وبــات 

أكبر سوق لبيع الذهب في تونس.  
عند الدخول إلى أحد محال ذلك السوق، 
يكفي أن تــعــرض عــلــى الــصــائــغ مــا لديك 
مــن ذهــب للتثبت مــن عــيــاره ووزنــــه، قبل 
الــبــيــع. مــصــدر الذهب  االتــفــاق على سعر 
لـــيـــس مـــهـــمـــًا. األســـــــاس هــــو شــــــراء قــطــعــة 
الــذهــب بــأقــل ســعــر. إال أن تــدهــور الــقــدرة 
الشرائية للمواطنني وارتفاع سعر الذهب 
على املستوى العاملي كان سببًا في كساد 
ســــوق الـــذهـــب فـــي تـــونـــس. وبـــــات معظم 

الـــوافـــديـــن إلــــى املـــكـــان هـــم مــمــن يـــريـــدون 
 القانون 

ّ
بيع ما لديهم من ذهــب، علمًا أن

الذهب  قــطــاع  بتنظيم  ق 
ّ
املتعل التونسي 

يمنع إعادة تصنيع الذهب املستعمل، أو 
ما يطلق عليه محليًا بالذهب »التكسير«. 
املركزي  املخبر  يتولى  القانون،  وبحسب 
للتحاليل والتجارب التابع للبنك املركزي 
عملية تذويب الذهب املستعمل ودمغه من 
جديد. وطالب املهنيون ومصنعو الحلي 
لتمكينهم  القانون  بتعديل  ســنــوات  منذ 
الذهب  من  لاستفادة  قانونية  آليات  من 

املستعمل الذي يرد على التجار.  
وعـــن ظـــاهـــرة بــيــع الـــذهـــب املــســتــعــمــل في 
ــونـــس، يــقــول  ــن األســـــــواق فـــي تـ الـــعـــديـــد مـ
ــر الــــذهــــب فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ نــحــو  ــاجـ تـ
»العربي  خمسني عامًا، رشيد بن يوسف، لـ
 »الــســمــســرة انــتــشــرت بشكل 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــــب، وفـــــي غــالــبــيــة  ــذهـ ــ كـــبـــيـــر فــــي قــــطــــاع الـ
»البعض   

ّ
أن أسواقه في تونس«. يضيف 

يلجأ إلــى بيع ما يملكه من ذهــب بسبب 
البعض  بــات  فيما  االجتماعية،  الــظــروف 

اآلخر يبيع الذهب للتجارة«.  
التنفيذي  املكتب  عضو  يؤكد  جهته،  من 
والــتــجــارة  للصناعة  التونسي  بــاالتــحــاد 
 
ّ
والصناعات التقليدية ناصر الدريدي أن

أكثر من 70 في املائة من الذهب الذي يباع 
في غالبية األسواق مغشوش.

يرجع تأسيس سوق 
البركة إلى العهد 

العثماني عام 1612. 
كان باألساس سوقًا 
لبيع العبيد، لكن بعد 

إلغاء أحمد باشا 
باي )عاشر البايات 

الحسينيني في تونس(، 
الرق عام 1846، تحّول 

السوق إلى مكان 
مخصص لبيع املصاغ

■ ■ ■
 تدهور القدرة الشرائية 

للمواطنني وارتفاع 
سعر الذهب على 

املستوى العاملي كان 
سببًا في كساد سوق 

الذهب في تونس. 
وبات معظم الوافدين 
إلى املكان هم ممن 

يريدون بيع ما لديهم 
من ذهب، علمًا أّن 

القانون التونسي يمنع 
إعادة تصنيع الذهب 

املستعمل

باختصار

رشا عمران

ال يخفى على السوريني، وال على غيرهم، أن نظام األسد 
يمتلك من قدرة اإلجرام ما يجعله يفتك بأقرب املقّربني 
لــه، إذا شعر بأنهم يتململون مــن سيطرته. حــدث هذا 
لــه، حكاية مقتل »خلية األزمـــة« عام  مــع أقــرب املقّربني 
2012 خير مثال. أما ما حدث للشعب الذي ثار وطالب 
بإسقاط النظام فسوف يبقى مثاال في التاريخ البشري 
أكــثــر مــن مليون  الــدولــة.  لــجــرائــم  الحقيقي  على املعنى 
شهيد و6 ماليني مهجر، ومئات القرى واملدن أصبحت 
خرائب وأنقاضا، ماليني األطفال املتسّربني من التعليم، 
املعتقلني  آالف  ومئات  واملصابني،  املعاقني  آالف  مئات 
واملخفيني، تغيير ديموغرافي لم يسبق له مثيل، استقدام 
مقابل  لهم  وتأجيرها  وبيع سورية  متعّددة،  احتالالت 
الــعــقــد االجــتــمــاعــي، ووضــع  الــســوريــني، تهشيم  قتلهم 
البلد واملجتمع السوري في حالة حرٍب أهلية، حيث بات 
الــســوريــون جميعا يعيشون تحت إحــســاس »يــا قاتل 
يا مقتول«، ما جعل مجموعات من السوريني املؤيدين 
لألسد ترتكب من الجرائم واملجازر بحق جيرانهم ما 
يفوق الخيال، وجعل من تسليح الثورة انتقاما أوال قبل 
هدف إسقاط النظام، الذي لم يحُدث، وال يبدو أنه سوف 
يحدث. أما عن االنهيار االقتصادي وإعادة سورية إلى 

عصور ما قبل التاريخ، فحّدث وال حرج، فقد تجاوزت 
يعيش  للفقر، حيث  بــه  املسموح  العاملي  الخط  ســوريــة 
 لم 

ٌ
انها تحت خط الفقر، وهي نسبة

ّ
حوالي 90% من سك

تصل إليها سوى قلة قليلة من املجتمعات. باختصار، 
اســتــطــاع نــظــام األســـد خــالل الــســنــوات العشر املاضية 
تدمير البنية السورية، تاريخا وحاضرا ومستقبال، إذ 
 ما قــّرره املجتمع الدولي 

ّ
حتى لو افترضنا أن ثّمة حال

وتم تطببيقه غدا، فإن سورية لم تعد هي نفسها، ولن 
تعود ذات يوم، إذ ثّمة ما قد تدّمر تماما، ليس فقط في 
البنية املعمارية، إنما في الشخصية السورية بحد ذاتها، 
 والقهر ما يفوق الوصف. 

ّ
التي شهدت من الحزن والذل

نــــدرك نــحــن الـــســـوريـــني، الـــيـــوم أن جــــدار الـــخـــوف الـــذي 
اعــتــقــدنــا أنـــه انــكــســر مــع انــطــالقــة الــثــورة الــســوريــة عــام 
2011، عاد وارتفع شاهقا جدا داخل سورية )األسد(، 
تكشف عــن ذلـــك مــنــشــورات األصـــدقـــاء الــذيــن مــا زالـــوا 
داخــــل ســـوريـــة وكــتــابــاتــهــم عــلــى »فــيــســبــوك«، تكشفه 
أيضا أحاديثهم املواربة، وما يتم تناقله عما يحدث في 
طوابير انتظار الوقود والغاز والخبز )أساسيات الحياة(، 
يكشفه صمتهم وعدم تعليقهم على األحداث السياسية 
الداخلية. ندرك جميعا، نحن السوريني الذين نعيش في 
ثّمة كارثة كبيرة نحدث ألهلنا وأصدقائنا  أن  الخارج، 
أن نكون  السوريني هناك، وأن علينا  وأخوتنا ولجميع 

معهم ال عليهم. هذا هو منطق اإلنسانية واألخالق قبل 
منطق األخوة واملواطنة.  ندرك جميعا، أن السوريني في 
الرغم من  الــســوري قد يكونون مجبرين، على  الــداخــل 
كل ما حدث، على التصويت »للرئيس املفّدى«، فالخوف 
مــبــادئــه وحــيــاتــه، وغالبا  بــني  يفاضل  الشخص  يجعل 
ما تكون الغلبة للسالمة الشخصية، وهو أمٌر إنساني 
بحت. نفهم هــذا جميعا، إذ خــرج معظمنا من سورية 
بسبب هذه املفاضلة، بيد أن من غير املفهوم أن يتهافت 
على السفارات السورية من خرج من سورية هاربا من 

األوضاع للتصويت لألسد. 
ــا ُيـــنـــشـــر عـــلـــى صــفــحــات  ــهـــوم أيـــضـــا مــ ــفـ مــــن غـــيـــر املـ
»فــيــســبــوك« مــن فــيــديــوهــات مــن الـــداخـــل الـــســـوري عن 

األفــراح و»حلقات الدبكة« وخيم املباركات التي تعم كل 
أنــحــاء »ســوريــة األســـد« املفيدة، فقد يتم إجــبــار البشر 
على انــتــخــاب »ســيــادتــه« كما كــان يحصل دائــمــا، لكن 
التصّرف كقردة في  البشر على  أحــد يمكنه إجبار  ال 
سيرك كبير، االنتخابات عبر البصم بالدم، والتجمعات 
الهائلة لحضور الحفالت الفنية للمباركة، )كأنهم كانوا 
ــح آخـــر!(، والــرقــص والــدبــكــة في 

ّ
خائفني مــن فــوز مــرش

الـــشـــوارع والــســاحــات، املــســيــرات الــســّيــارة الــتــي تحمل 
صوره، واالبتهاج العجيب الغريب، كما لو أن كل ما مر 
على سورية لم يمّر إطالقا، وكأن عشر سنوات من الدم 
والقهر والفقر والذل واملوت املتنقل الذي لم يترك بيتا أو 
عائلة أو قرية إال ومّر عليها، لم يكن سوى لعبة »بالي 
ستيشن«، اعتاد »الرئيس املفّدى« عليها في أوقات فراغه. 
ثمة طرفة »ذكورية« عن امــرأة متزوجة تعمل في حقل 
زراعي تعّرضت لالغتصاب من جار لها، يصل زوجها 
البيت، وفــي طريق  إلــى  بها  ويــعــود   وينقذها، 

ً
مصادفة

عودتهما، تخبره بما حدث وهو صامت، وحني وصال 
إلى البيت، رمى عليها يمني الطالق، وحني استغربت: قال 
أنا أصّدق تعّرضك لالغتصاب، لكنني ال أفهم تأوهات 
املتعة التي سمعتها منك بأذني .. نفهم إجبار الناس في 
يفّسر  لكن من  االنتخاب خوفا وخشية،  على  سورية 

 يتعّرضون له كل لحظة.
ٍّ

سعادتهم العارمة بذل

يُغتصبون ويتأوهون من المتعة

وأخيرًا

نفهم إجبار الناس في سورية 
على االنتخاب خوفا وخشية، 

لكن من يفّسر سعادتهم 
العارمة بالذّل؟
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