
  الثورة بعد تونس في الثقافي القطاع
  

 من مشددة حراسة تحت الداخلية وزارة تقع تونس مدينة وسط في بورقيبة جادة في الشائك الشريط من جدار خلف
 الحائط فإن البلد على تسيطر التي المستمّرة لالنتفاضة أثر أي إخفاء السلطات محاوالت من وبالرغم. والدبابات الجنود

  ".فيسبوك شكراً " إحداھا، تقول. الواقع تتحدى التي الغرافيتي برسومات مليء رةللوزا الخارجي
  

 مركز يضج. الفرنسية والسفارة البلدي تونس مسرح يقع بالمقاھي، مرصوف عريض منتره وھي بورقيبة، جادة على
 عن الشبّان يتوقف اھي،المق في الشمسية؛ النظارات يعرضون الضيقة الشوارع في باعة ثقيلة؛ مشاة بحركة المدينة
 فتاة إلى لينظروا الكالم
 الشارع. تمر وھي جميلة
 من عدد موقع كان ذاته
 رمزية المشاھد أكثر
 التونسية الثورة خالل

 أشھر بضعة منذ. األخيرة
 تتدلّى رجل ركع فقط،

" أطلق"و فمه من سيجارة
 على) باغيت( خبز رغيف
 األمن قوى من صف
  .نحوه المتجه

  
  
 
 
 

 ُمضربون القمامة عمال لكن نظيفة تكون بالعادة الشوارع أن لنا ليشرح رجل يوقفنا. بالقمامة مليئة الشوارع زوايا اليوم،
  .أحيائھم في الشوارع تنظيف لجان بتشكيل شبّان فيقوم العاصمة، خارج أما. أسبوعين في الثانية للمرة

  
 إحساس مكان كل في يطغى. الديكتاتور إزالة بعد الھّشة اسبالمك بين يتنقّل يزال ما وھو متواصالً  تغييراً  يشھد البلد

. الديمقراطي الدستوري التجمع حكم بقايا لتفكيك الجماعية بالمساعي والقيام الحيطة وأخذ بالضغط االستمرار بضرورة
  .الجديدة لدولتھم المستقبلي المسار تحديد على ويعملون ويتظاھرون يناقشون التونسيون

  
 بالسياسة، ليتناقشوا المشارب كافة من الناس يتجّمع بورقيبة، جادة جانبي بين يفصل الذي باألشجار لمليءا القاطع في

 بعض وتجذب  فرق، ال والغرباء، األصدقاء مع عفوية مناظرات تنطلق. علي بن حكم خالل معقول غير كان الذي األمر
 عشرات النقاشات ھذه

 حتى وتستمرّ  األشخاص
 يتجمھر. ولىاأل النھار ساعات
 أو إليھا ليستمعوا الماّرون
 فريق. بدلوھم للدلو يتوقفون
 إحدى من لمشاھدا يأخذ تصوير

 المشاركين فيجعل المناظرات
 أن دون من مسرحية أكثر

 المشوب التفاؤل جو من ينتقص
  .عميق بقلق

  
  
 
 

 جانفي/الثاني كانون ١٨ في تونس في الجديدة الحكومة ضد احتجاج خالل تونسي متظاھر: الصورة -أ
 )للصور غيتي./ ب ف أ/وردوف فريد( ٢٠١١

 )٢٠١١ أفريل/نيسان ١٠ تونس،( بورقيبة جادة في بالسياسة يتناقشون تونسيون: الصورة -ب



  اإلسالميين مع التعامل
  

 يتجه أن المتوقع فمن. الجديدة تونس في اإلسالميين نفوذ صعود من علمانيين أنفسھم يعتبرون ممن الكثيرون يخاف
 تزايد إلى األولية االستطالعات وتشير دستورية، ھيئة الختيار جويلية/تموز ٢٤ في االقتراع صناديق إلى التونسيون

 العائد الغنوشي ويقول. العاصمة خارج خاصة الغنوشي، راشد بقيادة المحافظ، اإلسالمي النھضة، لحزب المؤيدين عدد
 بقيادة التركي والتنمية العدالة حزب نموذج على وھو الديمقراطية يتبنّى حزبه أن المنفى في سنة ٢٠ بعد تونس إلى

 لفرض مشروعه عن االنتباه لصرف التقدمية البلد وأعراف التعددية بتأييد يتھمونه العلمانيون لكن. أردوغان طيب رجب
 .الشريعة أحكام

  
  )٢٠١١ أفريل/نيسان ١٤ تونس،( بورقيبة جادة في الحائط شعارات فوق يطلي رجل: الصورة - ج 

  

 عروض من النوع ھذا أن يرى وھو معروف، سينمائي يقول" بورقيبة، جادة في ھنا الجماعة صالة أقاموا الجمعة يوم"
 قبل من العتداء بوزيد نوري البارز السينمائي تعّرض ط،فق أيام بضعة بعد. (استفزاز بمثابة ھو عام مكان في اإليمان
  ".)أكبر هللا" يصرخ وھو بقضيب رأسه على بوزيد بضرب قام دراجة على مجھول ملتح شخص

  
 البيرة شرب بإمكانك كان الثورة، قبل. البيرة شرب أردنا إذا الداخل في نجلس أن منا يطلب الحي في مقھى في النادل
  .رنايخب كما الشرفة على

  
 يشكل ال المتدينين المحافظين ظھور زيادة وأن الھستيريا من جو ھذا أن يرون اليساريين التونسيين من اآلخر البعض
 تم تونس، في إقامتنا من الثالث اليوم في. المستقبلي البالد لدستور العلماني الطابع على أو التقدمية التشريعات على خطراً 
  .حزب لكل االنتخابية القوائم على كمرشحين بالتساوي والنساء لرجالا يتمثّل أن يفرض قانون إقرار

  
 تونس في الثقافية الجماعات بين

 
 الوثائقي السينمائي قام ،"باري دو كافيه" الرصيف مقھى في غداء خالل
 اللقاءات" (تونس أ دوك" لمھرجان السابق الفني المخرج عّمار، بن ھشام
. المعاصرة التونسية السينما مشھد بتفصيل) بتونس الوثائقي للفيلم الدولية
: مجموعات أربعة إلى ينقسم السينما صناعة جو فإن عّمار لبن بالنسبة
 الناشطين النظام، من السابقين المستفيدين المترسخين، المنتجين
ً  نفسه ھشام يعتبر. والمثاليين الشباب، المناضلين  في مكانة يحتل مثاليا



   .النظام من السابقين المستفيدين باستثناء الجميع مع جيدة االتواتص عالقات ولديه الوسط
  

ً  ھشام كان التقيناه، عندما  أيام لثالثة يستمر سينما مھرجان وھو ،"الوثائقي أيام" افتتاح لليلة التحضير في منغمسا
ً  ويعرض  وجلسات نقاشات ھاتتبع والمواطنية، الدين قضايا وتعالج قبل من تُعرض لم عرب لمخرجين وثائقية أفالما
 من تمّكن عمار بن أن من وبالرغم. البلد أرجاء في لعرضھا كارافان في تنطلق أن قبل السينمائيين، مع وأجوبة أسئلة
" للمدرسة يذھبون األئمة" ليشاھدوا شخص ٣٠٠  من جمھور االفتتاح ليلة حضر فقط، أسبوعين قبل البرنامج تجميع
  .العلمانية حول دروس حضور الفرنسية الدولة عليھم تفرض الذين باريس في المساجد أئمة تدريب عن فيلم وھو

  
 صاحب لھادي،ب حبيب يديرھا المھرجان تستضيف مستقلة سينما صالة وھي ،"سينمافريكارت" في بجولة قمنا الغداء بعد

  .لإلنتاج فاميليا
  
 المسرح عالم في والمحترفان الناشطان مودة،ح وصالح مرابط معز مع آفاق التقت ،"هيالتيلي" مسرح الجيب المستقل في

 معز يعتبر حيث" المسرحية للفنون العالي المعھد" آفاق زارت كما  .الثقافة قطاع إلصالح تعمل التي اللجان وعضوي
 المسرح جماعة. األساتذة كبار أحد
 مطالب مناقشة خضم في ھي

 الفنانون يطلقھا التي اإلصالح
 بين قاشن ھناك. القطاع في العاملون
 حول والھواة واألساتذة المحترفين

  .متقطع بشكل العاملين وحقوق مكانة
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثورة صورة
  

 بن ذھاب من فقط شھرين بعد نشرت - بوعزيزي حياة سيرة كتاب عن المكتبات تعلن. مكان كل في بوعزيزي صور
ً  ممنوعة منشورات من بالقرب - علي  الشرطي علي بن" عناوينھا ومن يرته،وعش المخلوع الرئيس فساد حول سابقا
 من تتحدر سينمائية مخرجة. القديسين صور عليھا التي البطاقات تشبه لبوعزيزي صوراً  يوزعون صم شحاذون". القذر
 على -  بوعزيزي قبل شھداء ھناك كان. للقلق مثير ھكذا صورته استخدام أن تجد بوعزيزي، رأس مسقط بوزيد، سيدي
  .تخليدھم يتم لم لكن لنا، قالت كما - الماضية القليلة السنوات في النفس رقح من تالحا 6 األقل

  
 جمع حفلة إلى مرابط معز رافقنا المساء في

 لوحة - تونس أجل من الفن" اسم تحت أموال
 حيث قرطاج في ديدون فيال في" بوعزيزي

 لوحة من) pixel( رقمية لوحدات مزاد يقام
 معيةللج ريعه يعود بوعزيزي، لرسم

 مھمة من جزء. الشبابية للمواطنة، التونسية
 ينشر ثقافي صندوق تأسيس ھو الجمعية
 تعزيز خالل من العاصمة خارج إلى الفرص
 والقائمة الجديدة الثقافية المراكز بين التعاون
 الثقافية للنشاطات أوسع مجال واقتراح
 يقوم الحفل خالل. البلد حول والفنية

 يجتمعثم  كتيلالكوباحتساء  المحتفلون

 حبيب يوالمسرح السينمائي والمنتج آفاق، من بيكير- ديش إيميلي حميدة، بن كوثر السينمائية: الصورة - د
 .تونس في السينما أحوال يناقشون بلھادي

 علي لبن مناھضة كتباً  تعرض فرنسا جادة في مكتبة: الصورة -ه



  .للتواصل مع الحضور خارجھا إلى ثم الصالة داخل إلى الصغار، أشقاءه وبينھم بوعزيزي، عائلة تتنقل بينما بعضھم
  

 ألن النقالة ھواتفھم أرقام لتغيير اضطروا على بن عند سابقين مستخدمين أن تقول الراديو على المسائية األخبار
 صادقة مرآة الراديو محطات كانت على، بن حكم خالل. السعودية من بھم تصالاال عن يتوقف ال المنفي الديكتاتور
 بن لصھر كان. أم. أف موزاييك على؛ بن نجلة تملكه كانت. أم. أف شمس راديو - الحاكمة العائلة لدى العائلية للمحابات
  .الشخصي طبيبه إلبن. أم. أف واكسبرس ابنته؛ لزوج كان زيتونة راديو علي؛

  
 عشرات عن قصص تونس في لألحداث األوروبية التغطية على تھيمن
 المبيدوسا جزيرة يغمرون الشرعيين غير المھاجرين  من اآلالف
 أصبح الجزيرة في التونسيين عدد أن بسبب أنه النكتة وتقول( اإليطالية

 الشطآن إلى يصلون الذين التونسيين فإن اإليطاليين عدد من بكثير أكبر
 شباب تونسيين فإن ذلك من بالرغم ،")إرحلي إيطايا،" بالھتاف بدأوا

 بناء في للمشاركة االغتراب من بالعودة بدأوا لزعر بشار مثل ميسورين
 المبادرات في يعمل تونسي-سويسري شاب ھو بشار. جديدة دولة

ً  أخد االجتماعية، ً  وقتا  المتحدة الواليات في الجامعية دراسته من مستقطعا
 السياسية األحزاب جميع بمسح تقوم نترنتإ بوابة وھي ،"صوتي" ليُطلق

. باإلنترنت ملم شاب لجمھور برامجھم لتعرض والسياسيين التونسية
 الثورة من سنوات بضع قبل تونس غادر شاب، مخرج وھو آخر، تونسي
 أمامھم كان الطموحين واألشخاص طموح، لدي كان" - يقول كما - ألنه
  .لتونس يعود أن اليوم يريد ،"الخارج إلى السفر أو للسلطة االستزالم إما
  
  
  
  

  
  

  الثقافي القطاع أجل من المعركة
  
 وناشطين سينمائيين مع العشاء تناولنا أتاسي لعلي" زيد أبو بانتظار" لفيلم عرض حضور وبعد تونس في الثاني يومنا في

 كما السينما عالم في األربعة لمجموعاتا من ثالثة ما حد إلى يمثلون كانوا العشاء ضيوف. العاصمة وسط في ثقافيين
 إنشاء تونس، في السينما أحوال ناقشنا). السابق النظام لمناصري معارضين كانوا وكلھم( عمار بن ھشام لنا وصفھا
 التحضير قيد الوثائقية األفالم إلى باإلضافة المحترفة، السينمائية النقابات مختلف ونشاط للسينما، وطنية ھيئة يشبه شيء

 كانون ١٤ بأحداث لمتعلقةا
 صناع أحد لنا يقول. جانفي/الثاني
 المستفيدين من عددا أن األفالم
 بدأوا السابق النظام من السابقين
. الثورة حول شبابية أفالم بإنتاج
 مع بالتعامل السينمائيون يقوم وكيف
 أن بوسعنا ماذا" المرتدين؟ ھؤالء
 يشرح ،"الثورة نملك ال نحن نفعل؟
 التي األفالم كانت إذا لكن" لنا

 سيئة أنھا فسنقول سيئة يصنعونھا
  ."جداً  جداً 
  
  
  
  

 ١٢( قرطاج الحكمة، بيت: الصورة -و
 )٢٠١١ أفريل/نيسان

أجل من للعمل المستقل التجمع من كنيس شوقي والمنتج حسونة علي المخرج: رةالصو - ز
 )٢٠١١ أفريل/نيسان قرطاج،( تونس في السينما



 وفي ،الراسخين والمنتجين الشباب السينمائيين بين خاصة المختلفة، المجموعات بين مستمراً  زال ما التوتّر أن يبدو
 الناس يزال وما بعد، حل لىع يرسو لم الوضع أن الواضح من. بينھم التوحيد يحاولون الذين األشخاص من عدد الوسط

  .الثقافي المجال في خاصة البعض، بعضھم حول أحاسيسھم يستكشفون
  

 ضغط مجموعة وھي تونس، في السينما أجل من للعمل المستقل التجمع يشكلون الذين األفالم بصنّاع حدة على نلتقي
 وبعد." تونس في السينما صناعة تنميةو إلصالح الوطنية المفوضية" تكوين لتتحّدى ٢٠٠٩ في تأسست وتشاركية عامة
 أجل من ومطالب اقتراحات على يحتوي الثقافة وزارة إلى شامالً  تقريراً  التجمع قّدم والحوارات، النقاشات من أشھر

 استثناء من القائم الوضع على المستقل التجّمع اعتراضات من العديد وتنبع ھذا. تونس في السينما قطاع وتنمية إصالح
ً  األقل األصوات  الثقافية المساحات إحياء بإعادة يطالبون وھم. الثقافية لسياساتبا المتعلق القرار صنع عملية من رسوخا
 الدراسية المناھج بتغيير المطالبة إلى باإلضافة العاصمة، خارج المناطق في خاص وبشكل والمغلقة، القائمة والمسارح

  .الناشئة المستقلة اإلنتاج وبيوت الجديدة المواھب لتمكين حلول واقتراح الفنية
  

  الثورة مع التعامل
  
 للتو قام قد زغباني، غازي المسرحي المخرج يديره الفاييت حي في جديد وكافيه مستقل مسرح ،"أرتيستو ليسباس"

ً  يبدو. ساعة ٢٤الـ ثورة بإطالق  فيهالكا بين مزدوجة بمھمة لتقوم محدودة بموارد تشغيلھا يتم المساحة ھذه أن جليا
 لحضور عوننايد. ويتحدثون يكتبون، يدخنون، وشابات شباب يجلس اإلضاءة، الخافت الكافيه في. الصغير والمسرح
 الذين الناس على تھّكم عن عبارة المسرحية. الخلف في المسرح خشبة على شابان ممثالن يؤديھا جديدة مسرحية بروفة

 ،"الثورة يركبون(" الثورة في ناشطين كمشاركين أنفسھم اختراع اأعادو أن لبثوا ما ثم التلفزيون على الثورة حضروا
 .)تونس في يقولون كما
 

 

  ).٢٠١١ أفريل/نيسان ١١ تونس،( الفاييت حي في ومسرح كافيه أرتيستو، ليسباس: الصورة -ح 

  
 يشرحون. تونس في الجميلة الفنون معھد في يدّرس بعضھم. باري دو كافيه في البصريين الفنانين من بمجموعة نلتقي
 كانت التي العناصر إلبعاد األساتذة يناضل حيث سياسية، حرب ساحة إلى الجميلة الفنون قسم تحول الثورة، بعد أنه لنا



 الحياة تبقى اليوم، وحتى يستمر. أن يجب العرض لكن. الجامعة قيادة عن السابق للنظام التابعة البروباغاندا ماكينة تدعم
ً . الحالية القيادة تحت الجامعية  الفنانات إحدى لنا تقول الجديد االنفتاح مع الفنانين تعامل كيفية حول سؤال على جوابا
 للجدل، المثيرة القضايا مع التعامل األسھل من كان الحاالت بعض في أنه بعناية، الكلمات تختار وھي عمراً، األكبر

 يخالفھا شاب رّسام. اإلسالميين يُغضب قد بعمل تقوم أن اليوم تخاف أنھا تقول. الديكتاتورية ظل في والدين، كالجنسانية
 واجھة بمثابة كانت والتي السابق النظام بھا يقبل كان التي المعارضة على بناء الفنّي التعبير حرية قياس يمكن ال: الرأي
  .التسامح من زائفة

  
 يزالون ما الناس، كل كما فالفنانون، الشاب، الفنان يقول كما نراه، أن جداً  المبّكر فمن الثورة، عن يعبّر الذي الفن أما

 .الثورة نتائج ھضم يحاولون
 

 

 التلفزيون على مقابلة خالل المنح، مديرة صالح، ورشا آلفاق، التنفيذي المدير الرفاعي، أسامة: الصورة -ط 
  )٢٠١١ أفريل/نيسان ١٢ ونس،ت( الرسمي التونسي

  
  

 في الثقافي اإلنتاج لدعم ٢٠٠٧ العام في تأسست مستقلة، عربية مؤسسة ھو ،)آفاق( والفنون للثقافة العربي الصندوق
 والفنون األفالم صناعة مجال في والمؤسسات لألفراد مستدامة دعم آلية توفير إلى) آفاق( وتسعى. العربية المنطقة
 مستوى على الثقافي التبادل تسھيل على نفسه الوقت في تعمل كما. القدرات وبناء واألدب البصرية والفنون األدائية
نيسان/أفريل، والتقت مع عاملين محليين في مجال  ١٥و ٩أمضت آفاق أسبوعاً في تونس بين . والعالم العربية المنطقة

فرصة للتعرف على مروحة واسعة من المھتمين  الثقافة من كل األعمار ومستوى الخبرات والجنس. وقد كانت الزيارة
  بالممارسات الثقافية وسماع رأيھم، باإلضافة إلى توسيع قاعدة المقّدمين لطلبات المنح.


