
عقد دار بن قاسم   -كاهيه-

توجد الكثير من التفاصيل حول تاريخ الدار من خالل العقدها,

فالدار منذ البداية كانت عىل ملك البايليك, وهي موجودة قريب

من قصر دار الباشا. في أول العقدنجد مصطفى باي  أوهب الدار

لخير الدين حيث وجدنا في العقد :

" الحمد هللا تعاىل أنضمنأن بيد األجل المرعي المضجل

الموقر المحترم بالله عَز وجل السيد خير الدين الموهوب له

المذكور أمامه أمر مطاع واجب اإلتباع من سيدنا مصطفى

باشا باي نور هللا ضريحه وأسكنه من الجنان فسيحه مضمونه

بعد الحمد لله والتصلية عىل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

أمرنا هذا بيد الموقر المحترم الوحيد الذكي األكمل ابننا خير

الدين كاهية, كاهية دار الباشا وأننا أقطعناه جميع الدار

الجوفية الكائنة بالزريبة و أدران بمخزنها و العلو المطلة عليه

المستقرة عىل ملك جناب البايليك إقطاعا تاما يملك به

العقار المذكور ويتصرف به بجميع أنواع التصرفات من بيع

وهبة وغير ذلك ويورث عنه بعد وفاته 

مثل ساري أمالكه "

المالك األول للدار هو خير الدين كاهية, يخبرنا ابن أبي الضياف أن

أصله يعود إىل بالد القرش, جورجيا وأن الوزير يوسف صاحب

الطابع قد جاء به صغيرا بعد رجوعه من سفرة إىل القسطنطينية,

وأهداه لحمودة باشا باي الذي يعتبر من أهم البايات التونسيين

الذي حكم بين 1887 و 1813.  نشا خير الدين كاهية تحت رعاية

الوزير يوسف صاحب الطابع ورعاية البايليك وال يأتون بهذه

المماليك كخدم أو كعبيد بل يقومون بتدريسهم و تكوينهم

ليصبحون من رجال الدولة.  

لكن لألسف شهد خير الدين محنة كبيرة ألنه أتهم بمحاولة قتل

الوزير يوسف صاحب الطابع, فأعتقل مدة طويلة بسجن باردو، ولم

تقع تبرأته إال بعد ان اعتراف يوسف صاحب الطابع بظلم خير الدين

قاموا بإطالق سراحه والسماح له بالخروجه من السجن في جانفي
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 بعد ذلك أعتقه عثمان باي مع جملة عبيد أخيه حمودة خالل فترة

حكمه الذي حكم سنة واحدة, فبدأ في خدمته للدولة وتدرج في

المناصب في فترة حكم محمود باشا وعينه في مرتبة " آغا "وجق

من أوجاق الصبايحية, قاعد عسكري عىل الفرقة وزجه أبنة الوزير

إسماعيل كاهية تدرج في المناصب حتى أصبح "كاهية دار الباشا".

 

كاهية دار الباشا هي رتبة مهمة تذكر أنها من أهم رتبة وظيفة

الدولة في القرن 19 و تعتبر أيضا من الوظائف السامية في الدولة,

وكان خير الدين صاحب حكمة حافظ عىل منصبه حتى تاريخ وفاته.

البحث كان فرصة الكتشاف ملف كامل حول سفارة ليبيا, بجميع

تفاصيلها, فالباي قام ببعث سفينة من إنتاج تونس, فطر فيها

السلطان العثماني وكان سعيدا بهذه السفينة اىل غير ذلك من

الهدايا التي أرسلت. 

 

توفي خير الدين كاهية سنة 1855, يقول ابن الضياف في كتابه

«ولم يزل بهذا الحال محمود الخالل مشكور الخصال مرضي

المقال والفعال مرموق بعين المحبة واإلجالل إىل أن صار إىل

رحمة الرحيم المتعالي يوم الثالثاء من ربيع الثاني سنة 1872

"

ودفن بصحن التربة الحسينية ،بعد وفاته انتقلت الدار ألبنائه:

أحمد, اشتغل كمترجم وسليمان عمل بصناعة الحرير وأصبح من

كبارها, حفيده أحمد خير الدين ولد بربض باب سويقة ودرس في

جامع الزيتونة كان شاعر وكاتب مسرح وأشتغل في اإلذاعة

الوطنية, كتب الكثير من القصائد وكانت أغلبها مدح وشكر وكتب

الكثير من األغاني.



 

 وورثت الدار زوجته كما يوجد في العقد األصيلة

الماجدة الزكية السيدة قلياز عتيقة زوجها وولداه

السيد محمد وأحمد. غير أن الوالدة و االبن محمد قد

تنازال عن منابهما لالبن أحمد في اشهر ذو القعدة

1279 ماي 1863. ملكية االبن لم تتجاوز بعض األشهر

باعها إىل الطاهر بن المرحوم المنعم أحمد بن حسين

بمبلغ مالي قدره 26 ألف ريال تونسي.

 

وبقيت الدار عىل ملك الطاهر بن حسين " المالك

الثالث للدار " إىل أن توفي في حدود سنة 1896

عندما وجدنا المحكمة المدنية توافق عىل عرض الدار

التي كانت عىل ملك الورثة للبيع للمزاد العلني من

أجل دفع الدين المتخلد في ذمة الطاهر بن حسين

لصالح جوزيف نوزي كونش لير, احد ساقفة قرطا جنة,

قدره 44 ألف و 270 فرنك.

 

 تم شراء الدار من قبل السيد محمد حمودة الشعبيني,

الذين كان من أحد تجار الشاشية ومن أعيان البالد,

الذي أورثها بدوره بعد وفاته في شهر نوفمبر 1899إىل

زوجته ابنة الحاج محمد السنوسي وأبنائه الصبية

محمد وعلي والطيب وشريفة وفاطمة و والدته هنونه.

لكن هذه الدار لم تبقى طويال في يد الورثة, و أعيد

بيعها في المزاد العلني لتزديد ديون حمودة الشعبيني,

لذلك قضى القاضي ببيعها واشتراها األشقاء مختار

والطاهر والحبيب بو ثور, وأختهم زليخة بمبلغ مالي

قدره 12750 فرنك وبداية من سنة 1899.

 

 بقيت هذه الدار تتوارث من قبل عائلة بثور حوالي

117 سنة إىل أن اشترتها عائلة بن قاسم سنة 2014. 

 

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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