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جعفر البكلي *

¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه

«إنها مخاطرة ،ولكنها مخاطرة محسوبة»،
ّ
كــذلــك قــال «املـجــاهــد األك ـبــر» ( .)1فــكــر رئيس
ّ
تونس ّ
وقدر ،فهداه تفكيره إلى أن خير وسيلة
ملغالبة «الفيل الفرنسي» هي إحراجه إلخراجه
ّمن بنزرت ،وإرغامه على الجالء عنها .ولكن
أن ـ ــى ل ـج ـيــش ص ـغ ـيــر م ـث ــل ج ـي ــش ت ــون ــس أن
يـغــالــب جـيــش فــرن ـســا؟! وك ـيــف لـبــورقـيـبــة أن
ّ
ُي ـح ــرج ديـ ـغ ــول؟!  -ن ـعــم ،ه ــز بــورقـيـبــة رأس ــه،
إنــه يستطيع أن ُيـحــرج الفيل إذا مــا حاصره
ّ
ّ
بقطع الـبـيــادق ،فـطـ ّـوقــوه مــن كــل جــانــب .وإن
بوسعه أن يحشد آالفــا مــن أف ــراد الشعب في
بـنــزرت ،وأن يأمر تلك الجماهير بمحاصرة
الـقــواعــد الـ ّعـسـكــريــة الـفــرنـسـيــة ،واجـتـيــاحـهــا.
ومــاذا يتسنى للفيل أن يصنع بعد أن ّ
يشدد
الناس الخناق عليه؟ ابتسم بورقيبة ،وقــال:
ّ
ّ
ينجر
ال يبقى لــه إل خ ـيــاران اث ـنــان .فـ ّـإمــا أن
دي ـغ ــول إل ــى امل ـعــركــة ض ــد ال ـتــون ـس ـيــن ،وهــو
عـنــدئــذ سـيــدهــس آالف املــدن ـيــن ال ــذي ــن رمــى
بهم بورقيبة في طريقهَ .و َجـ َـم رئيس تونس
ً
قليال ،وهــو يفكر في هــذا االحتمال الخطير،
ً
ّ
ث ــم هـ ــون م ــن واق ـع ـيــة ه ــذه ال ـفــرض ـيــة ،قــائــا:
«تـلــك فظاعة لــن يـجــرؤ الـجـنــرال ديـغــول على
اقـتــرافـهــا ،وحـمــل أوزاره ـ ــا ،ف ــوراء ه ــا خـســران
ملنزلة ،وتلطيخ لسمعة» .واستطرد بورقيبة
ّ
يقلب الـخـيــار الـثــانــي املتبقي أم ــام الـفـيــل :إذا
استنكف ديـغــول عــن خــوض معركة مشينة،
فإنه بذلك يكون قد رضي باألمر الواقع الذي
فرضه عليه بورقيبة .والقبول بالواقع يعني
شيئنيّ :إمــا الـجــاء الـفــوري عــن بـنــزرت ،وفي
هذا نصر عظيم لنا ،أو التفاوض على إعادة
رسم الحدود الجنوبية بني تونس والجزائر،
وهــذا أحـ ّـب إلــى النفس مــن اسـتــرجــاع بنزرت
وحدث بورقيبة نفسه ،فقال« :ولو َ
ذاتهاّ .
كنت
يــا بورقيبة فــي مـكــان ديـغــول ،م ــاذا ستختار
ّ
ب ــن ه ــذي ــن الـ ـح ــل ــن؟» .أجـ ــاب بــورق ـي ـبــة على
السؤال الذي ألقاه على نفسه ،وقد أخذه الزهو
بحسن تدبيره« :أختار أن أعطي تونس جزءًا
مــن مطلبها فــي ص ـحــراء ال ـجــزائــر ،وأحـتـفــظ
لفرنسا بـبــاقــي الـصـحــراء ،وبـبـنــزرت أيـضــا».
وعــاد بورقيبة يسأل نفسه مــن جــديــد« :وإذا
ُ
َ
الصحراء ،هل ترضى أن تمنحه
أعطاك الفيل
ب ـنــزرت؟!» أجــاب بورقيبة« :بـلــى ،بكل ســرور!
ّ
وعلى كل حال ،فإن فرنسا لن تبقى في بنزرت
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مدى الدهر ،وسيأتي اليوم الذي ترحل فيه!».

يحسب ِّ وحده يفضل له» (مثل
«اللي ِ
تونسي متهكم)
ٌ
كاسب ال
حسب بورقيبة ِحسبته ،فوجد أنه
ِ
محالة ،بل ُ
فضل أيضًا .ما عليه إذًا سوى
وم
ِ
ً ّ
ّ
«التهويش» قليال بفزاعة الحرب ،وسيرى أن
الـجـنــرال ديـغــول يتحاشى الــدخــول مـعــه في
ص ــدام .ول ــم ُيـبـطــئ الــرئـيــس الـتــونـســي كثيرًا
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ـطــه ال ـح ــرب ـي ــة ،ف ـب ــدأ يـصـ ّـعــد
ت ــدري ـج ـي ــا م ــن إج ـ ــراءات ـ ــه ض ـ ـ ّـد ال ـفــرن ـس ـيــن.
واغ ـت ـن ــم ،ف ــي ش ـهــر ح ــزي ــران /يــون ـيــو ،1961
إع ــان األم ـيــرال مــوريــس أم ــان ،قــائــد القاعدة
العسكرية الفرنسية في بـنــزرت ،عن انطالق
ـال لـتـمــديــد م ــدرج هـبــوط ال ـطــائــرات في
أش ـغ ـ ٍ
قاعدة سيدي أحمد الجوية ،فأبدى بورقيبة
رفضه القاطع لهذه الخطوة الفرنسية .وأمر
ق ــوات ال ـحــرس الــوط ـنــي (الـ ـ ــدرك) أن يمنعوا
ال ـعـ ّـمــال مــن امل ـشــاركــة فــي تـطــويــر م ــدرج ذلــك
املطار العسكري .وبعد أيام ،منعت الحكومة
الـتــونـسـيــة الـجـنــود الـفــرنـسـيــن مــن ال ـخــروج
من قواعدهم العسكرية دون إذن ممضى من
وال ــي (مـحــافــظ) ب ـنــزرت .ثــم وصــل التضييق
التونسي حدًا ٌ
تم فيه منع األميرال أمان نفسه
من مغادرة مقره ،والذهاب إلى تونسّ .
وقدم
سفير فــرنـســا احـتـجــاجــا غــاضـبــا ،فاضطرت
ال ـح ـكــومــة ال ـتــون ـس ـيــة إلـ ــى ت ـل ـيــن مــواق ـف ـهــا،
والسماح ألمــان بالعبور ،مع اعتذار مناسب
له .ال بأس! لقد ّ
سجل «املجاهد األكبر» نقطة
ليغيظ ديغول ،ومثل هذه املناكفات الصغيرة
ّ
ه ــي لـعـبــة بــورق ـي ـبــة امل ـف ـض ـلــة .ل ـك ــن الــرئـيــس
التونسي لن يكتفي بتسجيل نقاط ،إنه يريد
أن يضرب ضربته الحاسمة والسريعة .جمع
بورقيبة حشدًا من الناس ،في ساحة القصبة،
وخ ـ ـطـ ــب ف ـي ـه ــم خـ ـط ــاب ــا حـ ـم ــاسـ ـي ــا ،وأعـ ـل ــن
أن ــه «س ـي ـح ـ ّـرر بـ ـن ــزرت ،وس ـي ـطــرد املـحـتـلــن،
ّ
وسيطهر تراب تونس من دنس االستعمار».
َ
ول ــم ي ـنــس بــورق ـيـبــة أن يــدعــو ال ـش ـبــاب لكي
ينفروا إلى بنزرت ،ويعتصموا حول القواعد
الفرنسية ،ويحفروا خنادق يتحصنون فيها،
ويقيموا حواجز وأســوارًا ملنع جنود فرنسا
مــن الـتـحــرك خ ــارج مـعـسـكــراتـهــم .لــم يـصـ ّـدق
الفرنسيون ،وال بعض التونسيني أيضًا ،ما
يصنعه بــورقـيـبــة .هــل يــريــد أن يـمـضــي إلــى
الـحــرب حـقــا؟! أليس هــو الــرجــل الــذي مــا فتئ
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ّ
ّ
ي ـح ــذر م ــن عــاق ـبــة الـ ـح ــروب ،وي ـبــشــر ال ـنــاس
بفضائل الجنوح إلى السالم؟! مــاذا اعتراه؟!
أتـ ـ ــراه شـ ــرب ف ـج ــأة ح ـل ـيــب الـ ـسـ ـب ــاع؟! أحـجــم
ّ
كثيرون عن تصديق بورقيبة بيد أن آالفًا من
أفــراد «الشبيبة الدستورية» (شباب الحزب
ال ـحــاكــم) ل ـ ّـب ــوا نـ ــداء «زع ـي ــم األم ـ ــة» ،وذه ـبــوا
جماعات إلى بنزرت .قيل لهم إنهم سيقومون
ب ـم ـظــاهــرات ح ــاش ــدة ،ث ــم ي ـع ــودون بـعــد ذلــك
إلــى بيوتهم .ولـســوء الـحــظ ،لــم يفطن أولئك
ال ـش ـبــان املـتـحـمـســون إل ــى مــا ُي ـ ّ
ـدب ــر ل ـهــم .هل
ّ
تخيل واحــد من اآلالف الستة الذين تطوعوا
ّ
للقيام بمظاهرات أن الزعيم سيستخدمهم
دروعـ ــا ب ـشــريــة ،لـيـحـمــي بـهــم ج ـن ــوده ،أثـنــاء
الصدام مع الجيش الفرنسي؟! لم يخطر على
بال أحد أن «القائد ّ
املفدى» سيلقي بالجميع،
مدنيني وعسكريني ،في محرقة يموتون فيها
موتًا مجانيًا! ومن أين لهؤالء التونسيني أن
ّ
ّ
يدروا بأن رئيسهم ال يراهم إل مجرد بيادق
ي ـم ـكــن ل ــه أن ي ـحــاصــر ب ـهــم «الـ ـفـ ـي ــل» ،ضمن
مخاطرة «محسوبة» ،في لعبة دولية ،يبتغي
من ورائها مجدًا شخصيًا!

«حينما يصير ِّ للدجاجات أسنان!» (مثل
فرنسي متهكم)
لــم تكن قــاعــدة بـنــزرت االستراتيجية مجرد
ميناء عسكري منيع يشرف عبر قناة ضخمة
ع ـلــى ب ـح ـيــرة داخ ـل ـيــة واس ـع ــة تـ ــؤوي بعض
أه ــم ال ـب ــوارج وامل ــدم ــرات فــي أس ـطــول فرنسا
ّ
الحربي .بل إن بنزرت كانت للفرنسيني أهم
من ذلك بكثير ،فهي مركز للقيادة والسيطرة،
فــي شـمــال أفــريـقـيــا ،وجـنــوب البحر األبيض
املتوسط كله .وهي تضم بعض أهم ّ
منصات
التنصت على االتصاالت التي أنشأها حلف
«ال ـن ــات ــو» ،ووج ـه ـهــا ن ـحــو ال ـش ــرق األوسـ ــط،
ً
وب ـلــدان أوروب ــا الـشــرقـيــة .وفـضــا عــن كــل ما
س ـبــق ،ف ـب ـنــزرت بـمــوقـعـهــا ال ـج ـغــرافــي املميز
تـشــرف عـلــى مـضـيــق صـقـلـيــة ،وتستطيع أن
تـتـحـكــم فــي حــركــة امل ــواص ــات الـبـحــريــة بني
شطري املتوسط الشرقي والـغــربــي .زد على
ذل ـ ــك ،فـمـنـطـقــة بـ ـن ــزرت ه ــي امل ــرك ــز الــرئ ـيــس
لصيانة السفن الحربية ،وبـجــوارهــا ّ
شيدت
فرنسا مدينة كاملة للصناعات امليكانيكية
سـ ّـمـتـهــا «ف ـي ــري ف ـيــل» (غ ـ ّـي ــر بــورق ـي ـبــة فيما
بعد تسمية هذه املدينة ،فنسبها إلى نفسه،
وجعلها «منزل بورقيبة») .كما أن الفرنسيني

بـ ـن ــوا فـ ــي قـ ــاعـ ــدة ب ـ ـنـ ــزرت م ــاج ــئ ضـخـمــة
تـحــت األرض مـحـ ّـصـنــة ض ــد مـخـتـلــف أن ــواع
القنابل ،ومخصصة لتخزين كميات هائلة
م ــن ال ــذخ ــائ ــر .ول ــم ي ـكــن عـجـيـبــا ،حـيـنـئــذ ،أن
تتشبث فرنسا بقاعدتها الجوية والبحرية
ّ
االسـتــراتـيـجـيــة .ل ـكــن الـفــرنـسـيــن لــم يـكــونــوا
غافلني أيضًا عن حق التونسيني في استعادة
ّ
هــذا الـجــزء املحتل املـهــم مــن بــادهــم .إن ذلك
كــان حقًا ثابتًا لتونس ،والنضال في سبيل
ّ
الجالء عن بنزرت ظل أمرًا مشروعًا ،ومطلبًا
ً
ع ــادال .ولئن كانت الحكومة التونسية ،بعد
نـيــل ال ـبـ ّـاد اسـتـقــالـهــا ،فــي  20آذار /مــارس
 ،1956غ ــض ــت ال ـن ـظ ــر ،م ــؤق ـت ــا ،ع ــن املـطــالـبــة
ّ
ً
إجراء مرحليًا
باستعادة بنزرت ،فإن ذلك كان
اتـبـعــه بــورقـيـبــة لـيـصــل إل ــى أه ــداف ــه «خـطــوة
تلو خطوة» ،حسب التصور السياسي الذي
آمــن بــه .واآلن ،هـ ّـا قــد جــاءت خـطــوة املطالبة
ب ـب ـن ــزرت .ول ـقــد مل ــح بــورق ـي ـبــة ل ــدي ـغ ــول ،يــوم
ال ـت ـق ــى بـ ــه فـ ــي ق ـص ــر «رام ـ ـبـ ــوي ـ ـيـ ــه» ،فـ ــي 27
ٌّ
مستعد ليتناسى
شباط /فبراير  ،1961بأنه
امل ـطــال ـبــة ب ـب ـن ــزرت ،وي ـتــرك ـهــا ف ــي ي ــد فــرنـســا
َ
شرط أن ّ
يعوض عن
مدة زمنية أخرى ،ولكن
هــذا التساهل بقطعة مــن الـصـحــراء .أغضى
ديـغــول ،يومئذ ،طــرفــه ،وقــال« :أنــا ال أملك أن
أت ـنــازل عــن الـصـحــراء ألح ــد .ولـكــن يمكن لي
أن أعــدك بأن فرنسا ستخرج من بنزرت يوم
تـ ّ
ـؤم ــن ســاح ـهــا ال ـ ــذري الـ ـ ـ ــرادع» .ل ــم يعجب
ذلـ ــك الـ ـج ــواب ب ــورق ـي ـب ــة ،ورأى ف ـي ــه ت ـهــربــا،
وتسويفًا .علم الرئيس التونسي جيدًا بأنه
إن لــم يحصل اآلن مــن ديـغــول على تـنــازالت
في الصحراء ،فلن يحصل على هــذا التنازل
بعد ذلــك مــن الجزائريني أب ـدًا ،إذا استعادوا
وطـنـهــم ،بـعــد جـهــاد الـسـنــوات الـسـبــع .وكــان
بورقيبة يعرف أيضًا بأن ديغول قد دخل في
مــواجـهــة مفتوحة مــع مـعــارضـيــه الداخليني
ال ــذي ــن ات ـه ـم ــوه ب ــال ـخ ـي ــان ــة ،وال ـت ـف ــري ــط فــي
«ال ـجــزائــر الـفــرنـسـيــة» ،وق ـبــول الـتـفــاوض مع
قادة جبهة التحرير الجزائرية .ووصل األمر
إل ــى ح ـ ٍّـد ت ـم ـ َ
ـرد ف ـيــه جـ ـن ــراالت ال ـج ــزائ ــر على
سـلـطــة ب ــاري ــس ،فــي ي ــوم  21ن ـي ـســان /أبــريــل
 .1961يومها ،قرأ بورقيبة الوضع الفرنسي
ّ
وفـقــا ملــزاجــه وأمــانـيــه ورغـبــاتــه ،فاعتقد بــأن
ديـغــول صــار فــي وضــع ضعيف .إنــه مرتبك،
ّ
وم ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـردد .وإن ه ـ ــذا هـ ــو األوان ال ـص ـح ـيــح
ليضرب بورقيبة ضربته الكبرى في بنزرت.
وشـيـئــا فـشـيـئــا ،وص ــل الـتـجـيـيــش الـتــونـســي
إلــى مرحلة خطيرة تـنــذر بـقــرب ان ــدالع نــزاع
مسلح .وتلقى الرئيس الفرنسي ،فــي يــوم 7
تموز /يوليو  ،1961رسالة رسمية نقلها له
عبد الـلــه فــرحــات مبعوث بورقيبة الـخــاص،
ومــديــر ديــوانــه الــرئــاســي ،وتتضمن تهديدًا
ّ
مبطنًا بالحرب بني تونس وفرنسا .استشاط
دي ـ ـغـ ــول غ ـض ـب ــا :هـ ــل أص ـب ـح ــت ت ــون ــس ن ـدًا

بورقيبة
(راديو
إكسبرس
إف إم)

لفرنسا ليتجرأ رئيسها ،ويـهــدده بالحرب؟!
أي صفاقة هــذه؟! ســأل ديغول األمـيــرال أمان
قائد قــاعــدة بـنــزرت« :هــل للتونسيني فرصة
ّ
ضئيلة في الفوز؟!» .ورد أمان متهكمًا« :أجل!
حـيـنـمــا يـصـيــر ل ـلــدجــاجــات أسـ ـن ــان!»Oui,( .
.)quand les poulets auront des dents
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ّ ّ
فرنسا تتصرف كالبرابرة،
«لم أتصور أن ُ ّ
ّ
ديغول سيبز الفاشيين!» (بورقيبة
وأن ً
مذهوال)

بدأت املواجهات املسلحة ،في الساعة الواحدة
والــربــع ،مــن بعد ظهر يــوم  19تـمــوز /يوليو
 .1961وكان األداء العسكري التونسي كارثيًا.
زحف الوطنيون على القواعد الفرنسية على
طــريـقــة «ي ــا خـيــل الـلــه ارك ـب ــي!» .كــانــوا نـسـ ً
ـاء،
ً
ورجـ ـ ـ ـ ــاال ،وشـ ـي ــوخ ــا ،وصـ ـبـ ـي ــان ــا ...بـعـضـهــم
ّ
حمل عصا أو حـجـرًا ،والبعض اآلخــر تسلح
ً
ب ـب ـنــدق ـيــة صـ ـي ــد ،وكـ ـثـ ـي ــرون ظـ ـل ــوا عـ ـ ــزال بــا
ّ
واندس ضمن الحشد املدني التونسي
سالح.
أف ــراد عسكريون تسلحوا بالقنابل اليدوية،
وببعض الرشاشات الخفيفة .ومضى الجميع
إلــى القواعد الفرنسية في مظاهرات حاشدة
جــابــت شـ ــوارع ب ـن ــزرت مـطــالـبــة بـ ـ «الـ ـج ــاء...
ال ـج ــاء» .وأم ــا فــي داخ ــل الـقــواعــد الفرنسية،
ف ـقــد ت ـجـ ّـمــع س ـب ـعــة آالف وس ـب ـع ـم ـئــة جـنــدي
مدرب جيدًا على القتال ،ولديهم أوامر حازمة
للرد بمنتهى القوة على أي استخدام للعنف
ضــدهــم .ص ــدرت لـهــم تـلــك األوامـ ــر مــن رئيس
الـ ــوزراء الـفــرنـســي مـيـشــال دوبــريــه شخصيًا،
حينما جاء إلى بنزرت قبل أيــام ،في الحادي
عـ ـش ــر مـ ــن ت ـ ـمـ ــوز ،ل ـي ـت ـف ـقــد ب ـن ـف ـس ــه ال ــوض ــع
العسكري للقاعدة .وما ُ إن أطلق التونسيون
أول رصــاصــاتـهــم حتى أعـطــى األم ـيــرال أمــان
األم ــر لـطـيــاريــه لـكــي ي ـفـ ّـجــروا ال ـحــواجــز التي
ّ
أنشأها التونسيون في الطرق ،ويبيدوا كل من
فيها من املرابطني .وطفق الجنود الفرنسيون
يطلقون نـيــران رشــاشــاتـهــم على التونسيني
الذين يتحركون في الشوارع دون تمييز أحد.
كانوا يقتلون ،وهم مطمئنون في مروحياتهم،
وكــأنـهــم يـبـيــدون ذبــابــا ال ب ـش ـرًا! وف ــي دقــائــق
مـ ـ ـع ـ ــدودة ق ـ ِـت ــل ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات ..وف ـ ــي ال ـس ــاع ــات
األول ــى تـ ّـمــت تصفية امل ـئ ــات ..ول ــم يـكــد الـيــوم
األغـبــر ينتهي حتى كــانــت حصيلة الشهداء
ب ـ ـ ــاآلالف .ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي أص ـ ــدر األم ـي ــرال
أمان األوامر إلى قوات املظليني لتأمني القنال
الــرابــط بــن بحيرة بـنــزرت والبحر املتوسط.
ش ـم ـلــت أوامـ ـ ــر االحـ ـت ــال ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا أم ــان
مدينة بنزرت نفسها ،وكانت تحت السيادة
التونسية .ق ــاوم التونسيون احـتــال بنزرت
ببسالة .وأصــدر بورقيبة لجنوده أمــر اليوم
ّ
«إن رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات
املسلحة يأمركم بالصمود بجميع الوسائل
أمــام احتالل مدينة بنزرت من ِقبل الجيوش
الفرنسية .أتمنى لكم الـتــوفـيــق ،والـلــه يكون
ً
في عونكم» .صمد الجنود التونسيون فعال،
وقــاتـلــوا مــن شــارع إلــى ش ــارع ،ومــن بيت إلى
بـيــت .ح ــارب الـجـنــود والـضـبــاط حـتــى امل ــوت،
وس ـق ــط ال ــرائ ــد م ـح ـمــد ال ـب ـج ــاوي آمـ ــر ســاح
املدفعية فــي الجيش التونسي شهيدًا ،وهو
ي ـقــاوم دبــابــة فرنسية بـســاحــه ال ـف ــرديّ .
كبد
امل ـقــاومــون الـتــونـسـيــون ال ـعــدو نـحــو عشرين
ً
قتيال ،ومئة جــريــح .ولـكــن ،فــي املقابل ،كانت
خ ـســائــرهــم ج ـس ـي ـمــة .اس ـت ـع ـمــل الـفــرنـسـيــون
ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات الق ـ ـت ـ ـحـ ــام ب ـ ـ ـنـ ـ ــزرت ،وق ـص ـف ــوه ــا
بـصــواريــخ ال ـب ــوارج مــن الـبـحــر ،واجـتــاحــوهــا
ـف دي ـغ ــول بما
ب ــآالف م ــن املـظـلـيــن .ول ــم يـكـتـ ِ
لديه من وسائل القوة ،فبعث حاملة الطائرات
ّ
«أرومــانــش» ،والـبــارجــة «مــاي بــريــز» لتشارك
ّ
في املعركة ،رغم علمه املسبق أن موازين القوى
مـخـتـلــة بـشـكــل ص ـ ــارخ .ل ــم ي ـكــن الـتــونـسـيــون
يمتلكون سوى مدافع هاون يـ ّ
ـردون بها على
قصف مدافع املدمرات والبوارج!
تـكـشـفــت «الــرق ـصــة م ــع ال ـف ـيــل» ال ـتــي حسبها
بــورق ـي ـبــة م ـخــاطــرة مـضـمــونــة ال ـع ــواق ــب ،عن
فــاجـعــة .وأزهـقــت معركة بـنــزرت الـتــي لــم تـ ُـدم
إال ثــاثــة أي ــام ول ـيــال ،أرواح أكـثــر مــن خمسة
آالف ت ــونـ ـس ــي ،وأمـ ـ ـ ــا الـ ـج ــرح ــى ف ــأض ـع ــاف
ه ــذا ال ـعــدد ،وامل ـف ـقــودون كـثــر .وشـعــر الشعب
ّ
الـتــونـســي كــلــه بـهــول ه ــذه ال ـكــارثــة الــوطـنـيــة،
ّ
رغم أن حكومته مضت تقلص أعداد الضحايا
ً
ع ــام ــدة ،رب ـم ــا ح ـفــاظــا ع ـلــى ال ـ ــروح املـعـنــويــة
العامة ،أو خوفًا من ردة فعل الناس القاسية
(ل ــم ت ـع ـتــرف ال ـب ــاغ ــات الــرس ـم ـيــة الـتــونـسـيــة
سوى بالحصيلة التالية 632 :شهيدًا ،و1555
جريحًا ،و 640مفقودًا أو أسيرًا تونسيًا ،في
م ـعــركــة بـ ـن ــزرت) .وفـ ــوق ال ـخ ـســائــر الـبـشــريــة
ال ـفــادحــةُ ُ ،د ِّمـ ــرت الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فــي مدينة
بنزرت ،وقصفت مستودعات النفط في منزل
ج ـم ـيــل ،وح ــوص ــرت ال ـب ــاد ال ـتــون ـس ـيــة كلها
ح ـصــارًا بـحــريــا م ـش ـ ّـددًا .لــم يـجــد بــورقـيـبــة ما
يقوله إزاء املأساة التي تسببت بها حساباته

الخاطئة .بقي الرئيس ساكنًا ليومني كاملني
ّ
بعد أن تكشفت لــه الهزيمة املـنـكــرة ،ثــم تكلم
أخيرًا ،في اليوم الثالث بعد تنفيذ وقف إطالق
ال ـنــار .قــال بورقيبة ل ــوزرائ ــه« :لــم أتــوقــع أبـدًا
ّ
أن فرنسا بلد األن ــوار ستتصرف كالبرابرة،
ّ
ولــم أتـصــور إطــاقــا أن الـجـنــرال ديـغــول الــذي
ُ ّ
سيبز الفاشيني ،في بـنــزرت!».
قــاوم الفاشية
بـعــد أي ــام أخـ ــرى ،ق ــال بــورقـيـبــة ،وكــأنــه يـبـ ّـرر
جنايته على شعبه« :هــل حسب التونسيون
أن ينالوا حريتهم دون أن يدفعوا قسطهم من
ّ
الــدم؟! فلينظروا إلى الشعوب من حولهم .إن
هناك من بذل مليون شهيد ،ولم يتفجع!» .لم
يتوقف ُّ
غي بورقيبة عند هذا الحد ،مضى في
ضــالــه شــوطــا آخ ــر ،وق ــام بـتـصــرف خسيس.
استغل ان ــدالع حــرب بـنــزرت ،وغـضــب الناس
فحاول أن يركب موجة
من املجزرة الفرنسيةّ ،
السخط الشعبي ،وأن ينفس عــن ضيقه من
فــرنـســا بـعـمــل ف ــج .م ــاذا فـعــل بــورق ـي ـبــة؟ ق ــام،
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــالــث م ــن أي ــام ال ـح ــرب ،بتطليق
زوج ـت ــه الـفــرنـسـيــة مــاتـيـلــد لـ ـ ـ ــوران! ..مــاتـيـلــد
ه ــذه  -أو مـفـيــدة ألنـهــا بـ ّـدلــت اسـمـهــا بـعــد أن
اعتنقت اإلس ــام -كانت رفيقة عمر بورقيبة،
وأم ابنه ،وراعيته مذ كان طالبًا فقيرًا يتسكع
في أزقة باريس .وهي التي وقفت إلى جانبه
في كل أيام املحن ،واحتملت ألجله كل أصناف
امل ـش ـق ــة .ول ـق ــد ص ـب ــرت هـ ــذه املـ ـ ــرأة املـسـكـيـنــة
ثالثة وثالثني عامًا على نــزواتــه ،وحماقاته،
وعجرفته .ودعمته بــوفــاء حــن نبذه القريب
وال ـب ـع ـيــد ،وواسـ ـت ــه ب ـحــب ع ـنــدمــا ج ــار عليه
ال ــزم ــان! هــل ك ــان ق ــراره بتطليق ماتيلد حقًا
ولـيــد لحظة غضب وسـخــط ؟! ال ،ال ..لــم يكن
ّ
ـزوة طائشة .لقد خطط بورقيبة
األمــر وليد نـ ّ
لكل شيء ،وحضر له منذ وقت طويلّ .قرر أنها
لــم تـعــد تصلح أن تـشــاركــه حـيــاتــه الـجــديــدة،
واخـتــار بالفعل السيدة التي ستقاسمه أيام
مجده :إنها حبيبته املفضلة وسيلة بن عمار
ّ
( .)2وخـ ّـمــن بــورقـيـبــة أن أنـســب وق ــت إلعــان
ط ــاق ــه ،وزواج ـ ــه ال ـجــديــد ه ــو ي ــوم االح ـت ـفــال
بالنصر فــي معركة ب ـنــزرت .ولـكــن حساباته
خابت ،وتحولت الفرحة املنتظرة إلى مأساة.
ّ
مــا ه ـ ّـم! إن بورقيبة إذا ق ـ ّـرر أم ـرًا فلن يرجعه
عنه أحد .بادر إلى تطليق الفرنسية ،غير أنه
ّ
أجــل زواجــه بوسيلة أشهرًا أخــرى .ما زال في
بورقيبة بعض الحصافة إذًا! وهو ليس بليدًا
إلــى الـحــد ال ــذي يقيم فيه عــرســا ،وال ـبــاد في
مأتم!

بورقيبة،
قال
وكأنه يبررّ
جنايته على
شعبه:
هل حسب
التونسيون
أن ينالوا
حريتهم دون
أن يدفعوا
قسطهم
من الدم؟!
داوى
بورقيبة
خيباته بمزيد
من طقوس
عبادة الذات،
وتبجيل
النفس

ّ
يزين لقومه مأساة بنزرت ّ
(سماها بورقيبة
ّ
«م ـل ـح ـمــة») .وأخ ــذ يـســوقـهــا لـلـنــاس ،وكــأنـهــا
قربان تونس العظيم .ذاع في تلك األيــام ،في
تونس ،نشيد «بني وطني»( )3الحماسي الذي
ّ
ّ
يصور
غنته املطربة ُع َّلية .ومضى بورقيبة
نفسه ،ويــزعــم لشعبه أنــه «يــوغــرطــة الجديد
امل ـن ـت ـصــر» ،ف ـهــو م ــن قـ ــاوم فــرن ـســا وقــارع ـهــا،
مثلما واجــه يوغرطة القديم رومــا وجابهها.
ّ
وال ـف ــارق بينهما أن بــورقـيـبــة رب ــح معركته،
وأما يوغرطة فانهزم .وداوى بورقيبة خيباته
ب ـمــزيــد م ــن ط ـق ــوس ع ـب ــادة ال ـ ـ ــذات ،وتـبـجـيــل
الـ ـنـ ـف ــس .وش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا ،ت ـف ــاق ـم ــت مـشـكـلــة
نرجسية الــرجــل أكـثــر .وجــب فــي عـصــره على
كــل مدينة تونسية أن تسمي أكبر شوارعها
بــاسـمــه .وت ـعـ ّـن فــي بـعــض مـنــاطــق ال ـبــاد أن
تـبـنــي ق ـص ــورًا فـخـمــة لـيـقـيــم فـيـ ُهــا بــورقـيـبــة
ل ـي ــال ــي مـ ـ ـع ـ ــدودة ،ف ــي ال ـس ـن ــة .وف ـ ـ ـ ـ ِـرض عـلــى
اإلذاع ـ ــات الــوطـنـيــة أن تـخـصــص فــي كــل يــوم
ساعات كاملة من بثها إلذاعة أناشيد ّ
تسبح
بحمد بورقيبة مــن قبيل« :يــا ّ
سيد األسـيــاد،

ي ــا حـبـيـبــي بــورق ـي ـبــة ال ـغ ــال ــي» .ول ـقــد اضـطــر
أح ـي ــان ــا ك ــل ص ــاح ــب دك ـ ــان ص ـغ ـيــر أن يضع
صـ ــورة بــورق ـي ـبــة ف ــي واج ـه ــة مـحـلــه ليبرهن
أنــه مــن أهــل ال ــوالء .ولــزم على الشعب كله أن
يحتفي سبعة أيام بلياليها ،في كل عام بعيد
ميالد بورقيبة العظيم ...وروي ـدًا رويـدًا زادت
وتيرة «العكاظيات» في تونس ،وهذه مواسم
يقيمها بورقيبة للشعراء .وك ــان يجلس في
قصره الصيفي بسقانص ،كما لو أنه هارون
الرشيد محفوفًا بحاشيته ،ويقف الشعراء في
حضرته صفًا ،فيكيل له كل واحد أبيات مدح
وتمجيد ،ثم ينتظر منه جائزة ...في أثناء كل
هذه «الهمروجة البورقيبية» ألغى الرجل كل
األحزاب السياسية في بالدهّ ،
وأمم الصحافة،
ّ
ودور النشر ،وقمع طالب الجامعات ،وأسس
ُ
ُ
الشعب املهنية (هياكل حزبية زرعــت في كل
ً
مؤسسة أو مصنع) لتكون بديال من النقابات،
واسـتـغــل فــرصــة االنـشـغــال الــوطـنــي والعربي
بــأحــداث بـنــزرت ليغتال أهــم خصم سياسي
له في البالد ،صالح بن يوسف ...وفي أواخر
ذل ــك ال ـعــام الـبــائــس ( ،)1961أسـعـفــت األق ــدار
بورقيبة من جديد ،فنجا بأعجوبة من نهايته
الــوخ ـي ـمــة امل ـتــوق ـعــة .أف ـلــت بــورق ـي ـبــة ،وازداد
ّ
صخبه املفتعل ،وضجيجه املصطنع .غير أن
الصخب ما استطاع أن يخفي أثر الجراح في
وج ــدان شعب دفــع غاليًا ثمن رعــونــة زعيمه
ً
الذي أراد أن يراقص «فيال».

«يا ّ
سيد األسياد ،يا حبيبي بورقيبة
الغالي» (مطلع أنشودة)

الهوامش:

ولـكــن كـيــف لبورقيبة أن يـجـتــاز ه ــذه املحنة
التي أوقــع نفسه وشعبه فيها؟! جعل الرجل

(« )1امل ـج ــاه ــد األكـ ـب ــر» ه ــو ال ـل ـقــب الــرس ـمــي ال ــذي
اصـطـفــاه الــرئـيــس بــورقـيـبــة لنفسه ،مــن بــن ألقابه

الكثيرة التي انتقاها بعناية ،أو أفاض بها املنافقون
عليه .وخالل عهده املديد الذي استمر ثالثة عقود،
أن ـع ــم بــورق ـي ـبــة ع ـلــى ذات ـ ــه ب ــأس ـم ــاء ف ـخ ـمــة عــديــدة
ســرعــان مــا أصـبــح بعضها ألـقــابــا رسمية لرئيس
تــونــس ،فهو مثال « :مـحــرر امل ــرأة» ،و«بــانــي الـبــاد»،
و«صانع األمة» ،و«سيد األسياد» ،و«منقذ العباد»...
ولقد وصل احتفاء بورقيبة بهذه األلقاب حدًا جعله
يأمر بنقشها على بوابة ضريحه الضخم ّ
املذهب
ٌ
صرح عجيب
وضريح بورقيبة
في مدينة املنستير.
ّ
اسـتـمــر ب ـن ــاؤه س ـنــن ،وك ــلــف الـتــونـسـيــن مـيــزانـيــة
معتبرة ،وتــولــى الــرئـيــس األسـبــق بنفسه اإلش ــراف
ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات إن ـش ــائ ــه .ث ــم ظ ــل ال ــرج ــل يــزخــرفــه،
ّ
ويسميه «روض ــة آل بورقيبة» .والضريح
ويــؤثـثــه،
الفخم اقتطعت أرضه من مقبرة املسلمني في مدينة
املنستير ،ولكنه يساوي وحده ربع مساحة املقبرة
كلها.
( )2لم تكن وسيلة بن عمار ،الزوجة الثانية للرئيس
ً
الـتــونـســي الـحـبـيــب بــورقـيـبــة ،أس ـعــد ح ــاال مـعــه من
زواجهما
زوجـتــه األول ــى ماتيلد ل ــوران .فقد انتهى ّ
أيضًا نهاية بالغة الفظاظة :خانها ،ونبذها ،وحقرها،
ثــم طلقها على خــاف مــا يقتضيه قــانــون األحــوال
الشخصية التونسي الــذي صاغه بورقيبة بنفسه،
واع ـت ـب ــره م ـف ـخــرتــه .وف ــي األيـ ـ ــام األولـ ـ ــى م ــن زواج
بورقيبة بوسيلة ،خلع الرئيس على زوجته املحبوبة
لقبًا فخيمًا انتقاه لها بنفسه« :املاجدة» .وسريعًا ما
صار هذا االسم الجديد لقبًا رسميًا للسيدة األولى
في تونس ،فال يجوز أن ّ
تسمى في نشرات األنباء
اسمها بهذا اللقب ،وال ينبغي أن
من َدون أن يقترن ّ
تخاطب فــي املحافل إل مــن خــالــه .ثــم دارت األيــام
دورتها ،وفتر ّ
حب الرئيس لـ«ماجدته» ،فطردها من
قصره ،وأخرجها من حياته كلها .وبالطبع هو لم
ينس أن يـجـ ّـردهــا مــن اللقب ال ــذي منحه لـهــا .وفي
غمرة سخطه عليها ،أسدل عليها ستارًا من الجفاء
منسيًا.
والـهـجــران ،فــأمــات ذكــرهــا ،وجعلها نسيًا
ّ
وكذلك انتهت قصة عشق طويل ،وحب جارف تملك
قلب سي الحبيب منذ أول مرة التقى فيها بوسيلة،
في  12نيسان /أبريل .1943
( )3اشتهر ،في أعقاب حرب بنزرت الدامية ،نشيد
حماسي كتبه الشاعر عبد املجيد بن جـ ّـدو ،ولحنه
ّ
وغنته املطربة التونسية ّ
علية .كان
الشاذلي أنــور،
عـنــوان هــذا القصيد «بـنــي وط ـنــي» .وأم ــا مضمونه
ف ـم ـســانــدة ل ـج ـنــود ت ــون ــس «ل ـي ــوث الـ ـص ــدام ،وجـنــد
الـ ـف ــداء» ،وت ـنــديـ ٌـد بـمــا اقـتــرفـتــه فــرنـســا مــن مـجــازر
فــي بـنــزرت .ومــن الطريف ّأن مقطعًا فــي القصيدة
يفترض به أن يخاطب ديغول ،كانت كلماته كالتالي:
(ف ـل ــو كـ ــان لـلـخـصــم رأي س ـ ـ ـ ْ
ـداد /وع ـق ــل ي ـم ـيــل به
لـلــرشـ ْـاد /ويــردعــه عــن ركــوب ال ــردى /ملــا اخـتــار نهج
ْ
والجالد /وسالت ً
هباء ِد َما األبرياء) .ولم يفهم
الوغى
بعض التونسيني مــن هــو املقصود الحقيقي بهذا
الخطاب ،أهو ديغول حقًا ،أم بورقيبة؟!
* كاتب عربي

