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تقرير

إرث بورقيبة حاضرًا في تونس
تونس ــ نورالدين بالطيب

امل�ص��ادر اإلسرائيلية إص��اب��ات .وأضافت
امل �ص��ادر اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة إن��ه وف�ق��ًا للتقارير
األولية ،فإن عدة قذائف هاون سقطت على
منطقة املعبر ،مشيرة ال��ى ت�ب��ادل إلط�لاق
النار مع املقاومة الفلسطينية.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ق ��ال ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي
إن ع �ش��رات ال �ص��واري��خ وق ��ذائ ��ف ال �ه��اون
أط �ل �ق��ت م ��ن ق� �ط ��اع غ� ��زة ب ��ات �ج ��اه ج �ن��وب
إسرائيل ،ورد الجيش اإلسرائيلي بإطالق

النيران باتجاه جنوب القطاع مساء أمس
ف ��ي أع �ق ��اب غ � ��ارة إس��رائ �ي �ل �ي��ة اس�ت�ه��دف��ت
ناشطني في القطاع .ونقلت وسائل إعالم
إس��رائ�ي�ل�ي��ة ع��ن ال�ج�ي��ش ق��ول��ه إن ع�ش��رات
ال�ص��واري��خ وال�ق��ذائ��ف سقطت ف��ي محيط
بلدات املجلس اإلقليمي أشكول في جنوب
إسرائيل ،من دون أن تسفر عن إصابات.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،أ ب ،رويترز)

ب� �ع ��د س � �ن� ��وات م� ��ن م� �ن ��ع االح� �ت� �ف ��االت
بذكرى والدة الزعيم الحبيب بورقيبة
( ٣آب  ٦-١٩٠٣نيسان  ،)٢٠٠٠استعاد
البورقيبيون ،بداية من العام املاضي،
ع��ادت�ه��م ف��ي االح �ت �ف��اء ب�م�ي�لاد الزعيم
باني الدولة التونسية الحديثة.
وات� �خ ��ذ اح �ت �ف��ال ه� ��ذا ال� �ع ��ام م�ف�ه��وم��ًا
ج ��دي� �دًا ب �ع��د ص �ع��ود ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة إل � ��ى ال� �س� �ل� �ط ��ة ،وت� �ج ��اوز
االح� � �ت� � �ف � ��ال امل� �ن� �ت� �م�ي�ن إل� � � ��ى ال� �ح ��رك ��ة
ال��دس �ت��وري��ة ال �ت��ي ح�ك�م��ت ال� �ب�ل�اد من
 ١٩٥٦إل��ى  ١٤ك��ان��ون الثاني  ،٢٠١١إذ
اص�ب��ح إرث ب��ورق�ي�ب��ة ق��اس�م��ًا مشتركًا
ب� �ي��ن أغ� � �ل � ��ب ال � �ت� ��ون � �س � �ي �ي�ن ،وخ� ��اص� ��ة
الدستوريني والليبراليني واليساريني،
فيما ناصبته العداء الحركة اإلسالمية
بأحزابها األربعة ،النهضة والتحرير
واإلصالح والرحمة ،الى جانب تيارات
أخ � � ��رى س �ل �ف �ي��ة ال ت� �ع� �ت ��رف ب ��ال ��دول ��ة
امل��دن �ي��ة ،ك�م��ا ع ��اداه ال�ق��وم�ي��ون بسبب
ضلوعه في اغتيال صالح بن يوسف
الزعيم الدستوري.
وب� �ع� �ي� �دًا ع� ��ن ال � �ش � �ع� ��ارات ال �س �ي��اس �ي��ة
والحقد األيديولوجي ،ال يزال بورقيبة
ح��اض �رًا ب �ق��وة ف��ي ال� �ش ��ارع ال�ت��ون�س��ي
وف� ��ي وج � � ��دان ال �ت��ون �س �ي�ي�ن ،وال ت ��زال
إص�ل�اح ��ات ��ه واخ� �ت� �ي ��ارات ��ه ف ��ي ت�ع�م�ي��م
ال �ت �ع �ل �ي��م وم �ج��ان �ي �ت��ه وت �ح��ري��ر امل� ��رأة
وتفعيل االدارة وتقنينها وتحديثها
وفي الصحة والتنظيم العائلي ،تشهد
على حكمة ال��زع�ي��م ال��ذي غ��ادر الحكم
دون أن يكون ل��ه أي مليم ف��ي رصيده
البنكي ودون أن يملك بيتًا.
ويمكن مالحظة الظاهرة الجديدة التي
تجتاح تونس اليوم مع عودة بورقيبة
إل� ��ى ال ��واج� �ه ��ة م ��ن خ�ل��ال ال �ح �س��اب��ات
املفتوحة باسمه على «ال�ف��اي�س�ب��وك»،
وم � ��ن خ�ل��ال ال �ج �م �ع �ي��ات ال� �ت ��ي ت�ع�ن��ى

ب��إح �ي��اء ف �ك��ره وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى ت��راث��ه
السياسي والفكري.
ب��امل �ق��اب��ل ،أط �ل ��ق ن �ش �ط��اء إس�ل�ام �ي��ون
على «الفايسبوك» وبصيغة تهكمية
ع�ل��ى م�ح�ب��ي ب��ورق�ي�ب��ة وأن �ص ��اره لقب
«يتامى بورقيبة» ،إال أن البورقيبيني،
الذين يتضاعف عددهم كل يوم دفاعًا
ع��ن ن�م��ط ال�ع�ي��ش ال �ت��ون�س��ي ،يعلنون
اعتزازهم باالنتماء إل��ى الزعيم ،الذي
ك��ان��ت ذك � ��رى م� �ي�ل�اده م �ه��رج��ان��ًا فنيًا
وثقافيًا توقف بعد عزله وصعود بن
علي إلى الحكم.

تواجه النهضة مأزق
المواجهة مع إرث
بورقيبة

ورغم إجماع الدستوريني واليساريني
والليبراليني على أن بورقيبة قد فشل
ف ��ي ت �ج��رب �ت��ه ال ��دي �م ��وق ��راط �ي ��ة ،إال أن
شفافية ذم�ت��ه امل��ال�ي��ة وح�ب��ه الصوفي
إل ��ى درج� ��ة ال �ت��وح��د ل �ت��ون��س غ �ف��را له
ل��دى الكثيرين م�م��ن س�ك�ن��وا سجونه،
كما يعتز التونسيون بما ت��رك��ه األب
املؤسس للجمهورية من نمط تونسي
في العيش واإلدارة صمد حتى عشية
 ١٤كانون الثاني ،عندما هرب بن علي،
ك�م��ا ي�ع�ت��زون ب��إن �ج��ازات��ه ف��ي التعليم
والصحة وحقوق املرأة وتحديث البالد
ون �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة وااله� �ت� �م ��ام ب�ص�ي��اغ��ة
ن � �م� ��وذج ت ��ون� �س ��ي م� ��ؤم� ��ن ب��ال �ت �ن��وي��ر
وال� �ح ��داث ��ة ،ول �ع��ل ه� ��ذا ال �ن �م ��وذج هو

العقبة ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا حركة
النهضة اليوم.
لقد ربى بورقيبة التونسيني على قيم
ال��وس�ط�ي��ة واالع �ت ��دال وال �ح��داث��ة ،لذلك
وج � ��دت ال �ن �ه �ض��ة ن�ف�س�ه��ا ب �ع��د تسعة
أشهر من الحكم في مأزق ،فالنمط الذي
ص��اغ��ه ال��زع �ي��م ال �غ��ائ��ب م�ن��ذ رب ��ع ق��رن
تقريبًا ال يزال حيًا ومؤثرًا في الشارع،
ولعل ه��ذا هو الرهان األصعب لحركة
النهضة التي تواجه إرث بورقيبة.
وألن إرث بورقيبة تصعب تصفيته اال
بعد عقود ،ارتفعت وتيرة االحتجاجات
ع�ل��ى م �ح��اوالت ب�ع��ض األط � ��راف امل��س
ب�ـ«ث��واب��ت» املجتمع التونسي ،فحتى
م� �ح ��اوالت «إره � � ��اب» امل �ف �ط��ري��ن ب ��اءت
بالفشل ،وعادت املقاهي واملطاعم إلى
ال�ع�م��ل .ول�ع��ل «ال�ن�ه�ض��ة» أدرك ��ت بعد
أزم �ت �ه��ا م��ع االت �ح ��اد ال �ع��ام ال�ت��ون�س��ي
ل �ل �ش �غ��ل أن� �ه ��ا م �ض �ط��رة إل� ��ى ال �ت �ن��ازل
وال �ت��راج��ع وإط �ل��اق س� ��راح امل��وق��وف�ين
مساء اول امس ،بعدما كانت الحكومة
ع � ��ازم � ��ة ع� �ل ��ى ال� �ت� �ص� �ع� �ي ��د ،ف ��ال� �ش ��ارع
ال�ت��ون�س��ي ال ��ذي م��ا زال يحمل الكثير
م��ن ث �ق��اف��ة ال��زع �ي��م ال�ح�ب�ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة
يبدو غير مستعد للعودة الى الخنوع
والخضوع بعد ثورة  ١٤كانون الثاني.
ف� � ��ي ذك� � � � ��رى م� � �ي �ل��اد ال � ��زع� � �ي � ��م غ �ص��ت
املقبرة ال�ت��ي تحمل اس�م��ه ف��ي مدينته
امل �ن �س �ت �ي��ر ب�م�ح�ب�ي��ه م ��ن ك ��ل األع� �م ��ار،
وم �ن �ه��م ش �ب��اب ول � ��دوا ب �ع��د م �غ��ادرت��ه
الحكم ،إذ إن بورقيبة ما زال حيًا في
ذاك� � ��رة ال �ت��ون �س �ي�ي�ن ،ال ��ذي ��ن اص �ب �ح��وا
اك �ث��ر تعلقًا ب��ه وه��م ي�لاح�ظ��ون ت��ردي
ال �خ��دم��ات ،وت ��راج ��ع ال �س �ي��اح��ة وأزم ��ة
االقتصاد ،وارت�ف��اع ع��دد العاطلني من
ال�ع�م��ل وض �م��ور ال �ن �م��وذج ال�ت��ون�س��ي،
ل ��ذل ��ك اص �ب �ح ��ت دع � � ��وات إح � �ي� ��اء ارث
بورقيبة تلقى رواجًا كبيرا في الشارع
ال �ت��ون �س��ي ،ف �ه��ل ه��ي ال � ��والدة ال�ث��ان�ي��ة
للزعيم؟

ً
 45قتيال بتفجير انتحاري في جنوب اليمن
ما قل
ودل
أفادت وكالة األنباء السعودية
أمس بأن امللك عبد الله (الصورة)
أرسل الى الرئيس اإليراني محمود
احمدي نجاد ،دعوة لحضور القمة
االسالمية االستثنائية التي ستعقد
في مكة املكرمة منتصف آب الحالي.
وذكرت الوكالة ان السفير السعودي
لدى طهران محمد بن عباس

ت �ح� ّ�ول مجلس ع ��زاء أق��ام��ه ق��ائ��د اللجان
الشعبية في جعار (جنوب اليمن) ،عبد
اللطيف السيد ،مساء أول من أم��س ،إلى
مجزرة ،بعدما نجح انتحاري في التسلل
ب�ي�ن ال �ح �ض ��ور وت �ف �ج �ي��ر ن �ف �س��ه ،م��ودي��ًا
ب �ح �ي��اة  45ش �خ �ص��ًا وج � ��رح  34آخ��ري��ن،
في أعنف هجوم لتنظيم «القاعدة» منذ
ن�ج��اح السلطات اليمنية ،ب��ال�ت�ع��اون مع
اللجان الشعبية ،ف��ي دح��ره م��ن ع��دد من
مناطق ج�ن��وب اليمن .وق��ال أح��د شهود
العيان إن «ان�ت�ح��اري��ًا تسلل إل��ى مجلس
ع ��زاء ف��ي ح��ي ال ��ري إق��ام��ه ع�ب��د اللطيف
السيد قائد اللجان الشعبية بجعار البن
شقيقه وفجر نفسه وسط املعزين» ،فيما
أف� ��اد ش��اه��د ع �ي��ان آخ ��ر وه ��و م��ن س�ك��ان
جعار ،أن «االنتحاري ينتمي إلى تنظيم

ال � �ق ��اع ��دة» .وأك � ��د أن «ال �ت �ن �ظ �ي��م ي �ح��اول
االنتقام من اللجان الشعبية التي دعمت
قوات الجيش في استعادة املدينة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ح� ّ�م��ل األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل��إدارة
امل �ح �ل �ي ��ة ف� ��ي ج � �ع� ��ار ،ن ��اص ��ر ع� �ب ��د ال �ل��ه
املنصري ،السلطات املركزية في صنعاء
«ج��زءًا من املسؤولية عما ح��دث» ،مشيرًا
إلى أن السلطات لم تعزز الحضور األمني
في املدينة لفرض سيطرتها على الوضع
بعدما نجح الجيش ف��ي إخ��راج مقاتلي
القاعدة منها.
ولفت املنصري إلى أن «جعار وغيرها من
مدن محافظة أبني ال وجود لألمن فيها،
وعناصر ال�ق��اع��دة م��وج��ودون ف��ي جميع
امل��دن وعلى نحو س��ري» .وأب��دى تخوفه
م��ن تفاقم أع�م��ال العنف وإق ��دام القاعدة

على استهداف املدنيني الذين وقفوا مع
الجيش ف��ي معركته الستعادة محافظة
أب �ي��ن ،ال �ت��ي ظ �ل��ت غ��ال �ب �ي��ة م��دن �ه��ا تحت
سيطرة التنظيم املتطرف ألكثر من سنة.
من جهتهم ،وصف سكان جعار الهجوم
االنتحاري بالدموي .وقال أحدهم «ماذا
ي��ري��د منا ال�ق��اع��دة؟ ح� ّ�ول ال �ع��زاء ال��واح��د
إلى أكثر من ثالثني بيتًا للعزاء».
ي��ذك��ر أن��ه ف��ي منتصف ح��زي��ران ،سيطر
ال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي ع �ل��ى م��دي �ن �ت��ي ج �ع��ار
وزن �ج �ب��ار ع��اص �م��ة م�ح��اف�ظ��ة أب�ي��ن ،بعد
ان � �س � �ح� ��اب م �س �ل �ح ��ي ال � �ق � ��اع � ��دة م �ن �ه �م��ا
تحت وط��أة ه�ج��وم واس��ع النطاق شنته
القوات الحكومية .وكان هذا التنظيم قد
استغل ضعف السلطة امل��رك��زي��ة ،بسبب
االن �ت �ف��اض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي ان��دل �ع��ت في

تقــرير
الكالبي سلم الدعوة الى رحيم
مشائي مدير مكتب نجاد.
وتأتي هذه الدعوة بالرغم من
التوتر في العالقات بني البلدين،
وخصوصًا بسبب االزمة السورية،
واتخاذ النزاع في ذلك البلد
منحى طائفيًا متزايدًا .وكان امللك
السعودي قد دعا في  22تموز
الى عقد قمة استثنائية ملؤتمر
التضامن اإلسالمي في مكة
في  15آب املقبل.
(أ ف ب)

اتفاق نفطي بني الخرطوم وجوبا

توصل السودان وجنوب السودان إلى حل
لخالفهما بشأن قضية النفط التي توتر
عالقاتهما .وبعد ساعات من زيارة وزيرة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ه �ي�ل�اري كلينتون
ل �ج��وب��ا ،أع �ل��ن ث��اب��و م�ب�ي�ك��ي (ال � �ص ��ورة)،
ليل الجمعة السبت ،أن السودان وجنوب
ال� � �س � ��ودان ت ��وص�ل�ا إل � ��ى ح� ��ل ل �خ�لاف �ه �م��ا
النفطي .وقال مبيكي إن «الطرفني توافقا
ع�ل��ى التفاصيل امل��ال�ي��ة املتعلقة بالنفط،
ول �ق��د ت��م األم� ��ر» ،معلنًا اس�ت�ئ�ن��اف إن�ت��اج
النفط ف��ي جنوب ال �س��ودان بعد انقطاعه
ف ��ي ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي دون ت �ح��دي��د ج ��دول
زمني.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أوض ��ح امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال��وف��د
ال � �س ��ودان ��ي م� �ط ��رف ص ��دي ��ق أن االت� �ف ��اق
ال�ن�ف�ط��ي م�ق�ن��ع ول�ك�ن��ه ل��م ي �ل� ّ�ب ط�م��وح��ات

ال �ط��رف�ين ،وك�ش��ف ع��ن ب��داي��ة ت�ن�ف�ي��ذه بعد
ال �ت��وص��ل إل ��ى ت�ف��اه�م��ات ب �ش��أن ال�ق�ض��اي��ا
األمنية عقب عيد الفطر.
وأعلنت جوبا السبت ،في بيان ،أن االتفاق
املبرم في أديس أبابا ينص على أن تدفع
جوبا إلى الخرطوم  9,48دوالرات عن كل
ّ
يصدر عبر السودان خالل السنوات
برميل
ً
ال � �ث �ل�اث ون� �ص ��ف ال �س �ن��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ف �ض�لا
ع��ن م�ب�ل��غ إض��اف��ي قيمته ث�لاث��ة م�ل�ي��ارات
دوالر ل�ل�س��ودان تعويضًا لخسائره منذ
االنفصال.
وف��ي ردود الفعل ال��دول�ي��ةّ ،
رح��ب الرئيس
ً
األميركي باراك أوباما باالتفاق قائال إنه
«ي�ف�ت��ح ال �ب��اب أم ��ام ازده� ��ار أك �ب��ر لشعبي
ال�ب�ل��دي��ن» ،ك�م��ا أش ��ادت وزي ��رة الخارجية
ه� � �ي �ل��اري ك �ل �ي �ن �ت ��ون ب � �ـ«ش � �ج� ��اع� ��ة ق � ��ادة

ج �م �ه��وري��ة ج �ن��وب ال � �س� ��ودان ف ��ي ات �خ��اذ
ه� ��ذا ال� � �ق � ��رار» .وم� ��ن ل� �ن ��دن ،وص� ��ف وزي ��ر
الخارجية البريطاني وليام هيغ االتفاق
ب��أن��ه «اخ� �ت ��راق س�ي�ك��ون ح��اف �زًا الق�ت�ص��اد
ال�ب�ل��دي��ن» ،مرحبًا «ب ��روح ال�ت�س��وي��ة» لدى
الطرفني.
ّ
ورحبت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي
ك��اث��ري��ن آش �ت��ون ب��االت �ف��اق ،ورأت ف�ي��ه أن��ه
سيسهم ف��ي ال��دي�م��وم��ة االق�ت�ص��ادي��ة لكال
البلدين وفي صالح رخاء شعبيهما.
م��ن جهة أخ ��رى ،أع�ل��ن مبيكي ات�ف��اق��ًا آخر
ليل الجمعة السبت في أديس أبابا ،وهذه
امل � ��رة ب�ي�ن ال � �س� ��ودان واالت � �ح� ��اد األف��ري �ق��ي
واألم��م املتحدة والجامعة العربية ،بشأن
إيصال املساعدات اإلنسانية إل��ى واليتي
جنوب كردفان والنيل األزرق.

 2011ضد الرئيس السابق علي عبد الله
ص��ال��ح ،وع��زز سيطرته على مناطق في
شرق اليمن وجنوبه.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ق �ت��ل خ�م�س��ة ع �ن��اص��ر من
التنظيم ،أول من أم��س ،في غ��ارة لطائرة
ب � � ��دون ط � �ي� ��ار ،أم �ي ��رك �ي ��ة ع �ل ��ى األرج � � ��ح،
استهدفت س�ي��ارة ف��ي ب�ل��دة ف��ي محافظة
حضرموت في شرق اليمن .وقال املسؤول
املحلي ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
أن «طائرة بدون طيار أطلقت صاروخني
ع�ل��ى س �ي��ارة الن ��د ك ��روز ف��ي ق��ري��ة ع��رض
ال �ه �ب��وع ال �ق��ري �ب��ة م��ن ال �ج �ب��ل امل �ط��ل على
مدينة القطن ،مما أدى إلى مصرع جميع
من كانوا على منت السيارة وه��م خمسة
من أعضاء القاعدة».
(أ ف ب ،رويترز)

