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تصدر » الجريدة المدنية« بدعم من 
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الفنون
وحقوق االنسان

الملحق المدني لجريدة الشعب

الفنوُن وحقوُق اإلنَساِن :
 َأَزْوٌج ُمَتَناِغٌم ُهَو َأْم ُمَتَناِفٌر ؟

بقلم عبد اللطيف حداد

المسرحي أيوب الجوادي : 
عملي مع » السجناء« هو حقوقي باألساس 

ويندرج في اطار ضمان الحق في ممارسة الفن
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

وتقر  نخن.  مل  أننا  ساحاتنا  تشهد 
أدبياتنا بالحق الفلسطيني بال حياد.

وعىل  املركزية  للقضية  منترصون 
املبدأ تربت أجيال من منضالت االتحاد 

ومناضليه.
التونيس  العام  االتحاد  يتخلف  مل 
الخوتنا  املنارصة  املعارك  عىل  للشغل 
املنظمة  وكان  املحتلة  فلسطني  يف 
الجامهريية التي تندد بانتهكات الصهاينة 
ضد الفلسطنيني. وكنا عىل وعي دائم أن 

الصهيونية رديف العنرصية وأنه من حق 
وسائل  كل  اعتامد  الفلسطيني  الشعب 
وأن  واالنعتاق  التحرر  أجل  من  النضال 

له الحق يف أرضه وطنا ودولة.
اليوم  فلسطني  ارسى  يخوض  وإذ 
حلقة  يرسمون  فانهم  جوع  ارضاب 
نضالية جديدة سيكون لها االثر يف دعم 
النضال  عىل  االبقاء  ويف  اهلهم  صمود 
الخضوع  رفض  عىل  مثاال  الفلسطيني 

ورفع التحدي يف كل الظروف.

وإن مشاركة قيادة الخط الفلسطيني 
زخام  املعركة  لهذي  يعطي  املناضل 

وروحا لالنتصار.
الربغويث  ومروان  سعدات  أحمد  وإن 
وكل رفاقهام يقدمون اليوم للعامل بارسه 
ويعلنون  والتضحية،  الشجاعة  يف  درسا 
القائد يسري دامئا يف األمام وأنه أول  أن 

من يضحي.
لكل  والعزة  املرضبني  لالرسى  املجد 

املنضالني الفلسطنيني. 

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  -
 العنوان االلكرتوين : journal.civic@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 - السحب : مطبعة دار األنوار - الرشقية - تونس

فريق العمل

سمير أحمد، عبد اللطيف حداد، ضياء تقتق،  األمجد الجملي، محمد كريم السعدي

حرية الضمير في التشريع والثقافة
journal.civic@gmail.com : البريد االلكتروني

ملف  العدد القادم

أين نحن اليوم يف تونس من حقوق اإلنسان يف مجال الفنون؟ هل استطعنا أن نقوم بثورة 
حقيقية لعامل جديد ومتجدد ال ميكن أن يكون دون جميع أركانه ومن أهمها الثقافة التي تشمل 
الفكر والفنون؟ اهتم الدستور التونيس الجديد يف الفصل 31 من باب الحقوق والحريات بضامن 
حرية اإلبداع وتشجيع الدولة اإلبداع الثقايف وتدعيم الثقافة الوطنية يف تأصلها وتنوعها وتجددها 
مبا يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل مختلف الثقافات والحوار بني الحضارات. ما 
هي حقوق اإلنسان؟ هي كل ما يستحق كل إنسان الحصول عليه وكلمة »يستحق« لها معناها 
ويجب أن يكون االستحقاق دون شائبة أو رشوط. بينام هناك رشط يف الفصل الذي ينص عىل حرية 
التعبري واإلبداع يف القانون التونيس وهي جملة » دون املس باملقدسات« ما هي حدود املقدسات 
ومن أي وجهة نظر؟ هل ميكن تحقيق ما نصه الدستور عن ضامن حرية اإلبداع وتدعيم الثقافة 
لتحقيق  سلط  ثالث  هناك  الثقافات«؟  مختلف  عىل  وانفتاحها  وتجددها  تنوعها  و«  تأصلها  يف 
وحامية حقوق اإلنسان: الترشيعية وهي صورياً مضمونة ألنها حرب عىل ورق والتنفيذية مشبوهة 
ألنها انتقائية ترتكز دامئا عىل وجهات نظر يف كل املجاالت ذاتية وظرفية، وسلطة قضائية –دون 
املس بنزاهة القضاء- ولو بنسب قليلة كثرياً ما يغازل القضاء السلطة. اليوم وبعد الثورة ظهرت 
سلطة دينية فوق السلط وظيفتها لجم وكبح رغبة املواطن بإدارة حياته حسب نصوص حقوق 
ثقافة كانت. سلطة متقوقعة  أي  انفتاح عىل  أو  أي تجدد  كلياً  والقانونية متنع  اإلنسان املرشعة 
ترتدي عباءة األمئة دون مؤهالت معرفية لإلمامة واملصيبة أنهم يحركون الشارع بجهلهم وانتهاكهم 
للحقوق وقراءة خاطئة للتناص القرآين عىل أنه النص الوحيد للحقوق وما عداها باطل، لذلك تبقى 
نصوص حقوق اإلنسان فيام يخص الفنون غري نافذة املفعول مادام القرار يف يد جامعة الرتهيب 
يحرمون الفنان من حرية التعبري ونرش الجاملية ، األنظمة السياسية حتى »الدميقراطية » عندما 
تواجه حرية الفنون تصبح الدميقراطية شكلية جوهرية. واألنظمة الدينية تعتقد أن التعبري الفني 
خطراً عىل وجودها. من املفروض أن تكون الفنون يف خدمة الحقوق وأهم مجال للمساواة بعيداً 
عن أي متييز جنسوي أو عنرصي أو عقائدي، و أن ال تحتاج اإلنسانية إىل حقوق يضعها املرشع.. 
القوانني  الدولة،  وقوانني  اإلنسان  بني حقوق  التمييز  املطلق( ويجب   ( الفنون هي  اإلنسانية يف 
ليست مصدراً للحقوق، القوانني هي إحدى العوامل لتحقيق الحقوق وإذا كانت حقوق اإلنسان 
تخص حياتنا اليومية فالفنون تعنى بصقل الروح وإعادة هندسة النفس وما يعلق بها من غبار 
وقبح، الفن هو الهوية وال ميكن كشف قضايا املجتمع وقضايا اإلنسان دون االعتامد عىل الفنون 
التي تتقن قراءة الحقوق: حقوق العائلة... املرأة ، الطفل، التاريخ، الهجرة، السجون، التعذيب... 
عن  دعمها  ميكن  حياة  وطريقة  وثقافة  عقلية  فقط هي  مكتوبة  فصوالً  ليست  اإلنسان  حقوق 

طريق اإلبداع الذي هو أفضل وأصدق وأنجع وسيلة للتعبري السهل واملفتوح، الفنون ليست فعالً 
فردياً هي عمل جامعي ميكنه تحقيق املرشوع الحضاري الحدايث ومسؤولية الحقوق هي مسؤولية 
كل األطراف، كل من ال يحرتم الحق اإلنساين للفنان يف اإلبداع إمنا ينتهك سالمة وسيادة اإلنسان 
يف توظيف قدراته الفنية يف خدمة أخيه اإلنسان ثم ال ميكن أن يقبع املواطن مكتوف األيدي أو 
سلبي اإلرادة أمام تجاوزات بعض من يوظف نفسه حامياً لألخالق. يف تونس 14 جانفي انطلق 
العداء اإليديولوجي للجامل حيث يعترب فتنة وخروجا عن تعاليم الدين كل من حاد عن الكلمتني 
املخترصتني للوجود اإلنساين برمته : الحالل والحرام. وهيمن خطاب الكراهية لتحريم وتكفري كل 
من يحتفي بالفنون وميارسها، التجاهل والصمت كانا أكرب جرمية يف حق اإلبداع وحقوق اإلنسان 
منذ حادثة الهجوم عىل قاعة أفريكا، محاولة حرق قناة نسمة بسبب فيلم نيابوليس، تكفري لوحة 
تشكيلية يف قاعة العبدلية، وأخريا منع عرض مرسحية – من طرف جنود الله- بسبب عنوانها » 
للنقابات  الشديد عىل مخرج املرسحية ضمن صمت مفجع  بالعنف  التعرض  ثم  التكاثر:  ألهاكم 
والروابط ومدارس الفنون ودون أن يحرك حقوقي إصبعه، انترش العنف ضد الفن وأصبح الزمة 
مجابهتها  يقع  مل  إذا  متسلسلة  جرم  حالة  هي  بالحقوق  والتشكيك  الجديدة  األخالق  لوازم  من 
البشاعة  مكانه  تقوم  الجامل  فيه  يغتال  مكان  كل  اآلخر.ويف  من حقوق  تصبح حقاً  البداية  من 
والقباحة، ويف كل مجال تزهر فيه حقوق الفن والعلم واملعرفة تناهض الجهل والقبح والقمع . 
الدين والسياسة  الدولة، نحتاج أيضاً فصل  الدين عن  اليوم فصل  من أهم الحقوق املطالب بها 
العامل  إنقاذ  العامل » فكيف ميكنه  ينقذ  الجامل  أقوال ديستويفسيك »أن  الفن والثقافة. من  عن 
إذا كان ينمو بني قيود؟ الفنون واآلداب تحتاج إىل مساحة من حرية تعبري والتشجيع عىل التعبري 
للوصول إىل جمهور« وطني« وال ميكن للسياسة املتبعة اليوم أن تتواصل حتى ال يضطر الشباب 
إىل إستهالك ثقافة« منمطة« شعبوية ضارة بانتعاش ثقافتهم، حقوق اإلنسان تسمح بانفتاح عىل 
ثقافات العامل ومواكبتها. للفنون كل الحق يف تحدي الواقع يف أن تبدع ملستقبل أفضل ودميقراطية 
يف  وألحت  الحاجة  تجددت  والظالمية  الجهل  تفىش  وكلام  حياة.  أكرث  ولحياة  ومكانة  مكان  لها 
الذهاب إىل الثقافة والفنون إلعادة خلق الروح الحرة ومقاومة إيديولوجيات متجد القبح والعنف 
واملوت. الفن هو عقد تأمني للحداثة واإلبداع واملعرفة ، نصوص حقوق اإلنسان فيام يخص الفنون 
قال ستيفان هيسيل أحد واضعي فصول  امللتزم.  امليداين  لاللتزام  موجودة ومرشعة فقط تحتاج 
حقوق اإلنسان: ) احتجوا( نعم احتجوا كلام استطعتم لغياب الحقوق. الفنون أهم مجال ملقارعة 
االستبداد والتخلف والظالمية ونرش الجامل واإلبداع وليس عبطاً أن اإلغريق جعلوا للفنون مثانية 

ملهامت...

الفنون تنقذ العالم
إذا أزهرت بال قيود

يُحتفل باليوم الدويل لألرس يف الخامس عرش من أيار/مايو من كل 

الجمعية  قرار  مبوجب  اليوم  هذا  املتحدة  األمم  أعلنت  وقد  عام. 

العامة )A/RES/47/237( الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن 

يعكس األهمية التي يوليها املجتمع الدويل لألرس.

ويتيح اليوم الدويل الفرصة لتعزيز الوعي باملسائل املتعلقة باألرس 

والدميوغرافية  واالقتصادية  االجتامعية  بالعمليات  املعرفة  وزيادة 

املؤثرة فيها.

وتعزيز  الفقر  إنهاء  عىل   2030 لعام  التنمية  أعامل  جدول  ويركز 

املشاركة يف الرفاه االقتصادي والتنمية االجتامعية ورفاه األفراد ويف 

نفس الوقتت حامية البيئة. وتظل األرسة يف مركز القلب من الحياة 

االجتامعية لضامن رفاه أفرادها وتعليم األطفال والشباب ومنحهم 

املهارات االجتامعية الالزمة، فضال عن رعاية الصغار واملسنني.

يف  تسهم  أن  األرسة  رعاية  عىل  القامئة  العامة  للسياسات  وميكن 

تحقيق الهدفني 1 و 5 من أهداف التنمية املستدامة، اللذان يتصالن 

بإنهاء الفقر والجوع، مبا يضمن حياة صحية وتعزيز رفاه الجميع يف 

كل الفئات العمرية، وإتاحة فرص التعلم عىل امتداد العمر وتحقيق 

املساواة بني الجنسني.

لماذا نحتفل بهذا اليوم الدولي؟ عين على ..

اليوم الدولي
لالسر

15 ماي

االفتتاحية 

ملتزومون ..

الجـريـدة 

املدنية

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 
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الفنون تصنع 
الحرّية وتعلي 
القيم اإلنسانّية

الحياة.  وصناعة  ولإلنعتاق  للحرية  إرادة  الفن 

وينترصون  الحق  يريدون  ُمحبون  واملبدعون 

الحرية  قيم  تعبرياتهم  يف  جميعها.  للحقوق 

أغانيهم  نحتاج  واملساواة.  والعدالة  والكرامة 

ومرسحهم  ورقصاتهم  وأشعارهم  ولوحاتهم 

وصورهم لنعبرّ بها حني نعجز عن التعبري. 

وأنبلها  السبل  أفضل  زالت  وال  الفنون  كانت 

عليها  وللرتبية  اإلنسان  حقوق  قيم  عن  للتعبري 

أفضل  كثرية  فنية  أعامل  وتعتب  ثقافتها.  ونرش 

وأيرس  القيم  هذه  عىل  الناشئة  تعليم  أدوات 

السبل لتمثرّلها واإلميان بها والعيش عىل أساسها.

املنظامت  سفراء  دامئا  املبدعون/ات  كان  وقد 

وحاميل  اإلنسان  بحقوق  املعنية  والجمعيات 

تحفظ  التي  تعبرياتها  وخالقي  وسندها  صوتها 

النص  ألنرّ  واملعاهدات،  واملواثيق  اإلعالنات  قبل 

واألهازيج  األشعار  صنعته  األورّل  الحقوقي 

وبعد  الدول  قيام  قبل  األحجار  عىل  والخربشات 

أن ولد اإلنسان حررّا وخالل كل هذا التاريخ الذي 

يصنع مؤسسات االستعباد بأشكاله املختلفة.

***

للدفاع  واإلبداعيرّة  الفنية  األدوات  اعتامد  يف  إنرّ 

عقود.  طيلة  كثرية  تجارب  اإلنسان  حقوق  عن 

وقد تعررّض مبدعون إىل االعتقال والسجن وحتى 

خاللها  من  ناهضوا  فنية  أعامل  بسبب  االغتيال 

القمع والدكتاتورية واالحتالل.

وقد الحظنا يف تونس، خاصة يف السنوات األخرية 

قبل  من  أكب  انتباه  من  الثورة،  منحته  ما  بفضل 

نرش  إىل  والنشطاء  املدنية  الجمعيات  من  الكثري 

الفنية  األدوات  باعتامد  اإلنسان  حقوق  ثقافة 

ة يف املؤسسات الرتبويرّة. وقد كان لهذا األمر  خاصرّ

مبادرات  خالل  من  ة  خاصرّ وانعكس  ايجايبرّ  أثر 

تعبرياتهم  بابتكار  والشبان  واليافعني  األطفال 

عىل  خاللها  من  يدافعون  التي  ة  الخاصرّ اإلبداعية 

حقوقهم وحقوق اآلخرين.

التي  الكبى  امللفات  من  كغريه  امللف  هذا  وإنرّ 

نفتحها ونرتك الكتابة فيها مفتوحة وممكنة يف كل 

أعداد »الجريدة املدنيرّة«.

كان  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أنرّ  ونؤكرّد 

وراعيا  حاضنا  مسريته  كامل  وخالل  تأسيسه  منذ 

القيم  املدافعني عن  األحرار  املبدعني  لكلرّ  ونصريا 

اإلنسانيرّة.

مقدمة 

 بقلم عبد اللطيف حداد 

وإنرّه ملَِن البديهيِّ أْن تََتوطََّد العالقُة بني هذا الزوجِ »الفنون« ِمن 
 : ثانيٍة العتباريْن عىل األقلرّ ناحيٍة و«حقوق اإلنسان« ِمن ناحيٍة 
والخاصيرّاِت.  والغاياِت  املُنطلَقاَِت  يف  تَواُفُقهام  فهو  ُل  األورّ ا  فأمرّ
كالهام يُخاِطُب اإلنساَن كذاٍت فرديرٍّة واجتامعيرٍّة يف آٍن، وكالُهام 
عْب  ذلك  يكون  الفن  -يف  والتناقضات  النزاعات  فوق  به  يَْسُمو 
الحْفر فيهام عميقا- وفوق كلرّ مظاهر القْيد واالستثناء والتمييز، 
وكالهام يَِجدُّ يف تحقيق سعادة اإلنسان وإسكانِه بْيتاً فسيحا ملُؤه 
كلٍّ  حاجُة  فهو  الثاين،  االعتباُر  ا  وأمرّ واالختالُف.  ُع  والتنورّ الخياُل 
منهام لآلخِر لَيشيَع ويَْنَترِشَ ويكرِسَ الُحدوَد وميُخَر اآلفاق ويكتيس 
صبغة العامليرّة. فكلرّ الُفُنون كام كلُّ الحقوق، إمنا هي لكلرّ الناِس.

أهميرًّة  اِكَتَسَب  قد  و«الحقوق«  »الفنون«  تضاُفَر  أنرّ  شكرّ  وال 
ُمتزاِيدًة يف منطقِتنا العربية عىل خلفيرّة ما اِندلَع فيها من ثوراٍت 
اإلشكالياِت  أكرثَ  وما   .. اِنهمرت  التي  األسئلَة  أكرثَ  فام  وهزرّاٍت. 
التي  طريقنا  يف  اِنَترَثت  التي  املَطبرّاِت  أكرثَ  وما   .. اِنبَثَقت  التي 
وَمطبرّاٍت حول  أسئلًة وإشكالياٍت  الجديدة !  أوطاننا  نحو  سلكنا 
هويرّة الحق وماهية الفن ومالمح اإلنسان، وحول األطُِر الحاِضَنِة 
الرافدِة دينية وأخالقية وتاريخية وجاملية وتثاقفية  واملَرجعيرّاِت 
وغريها. ولعلرّه ِمن الَوجيه والحالُة تلك تشابكاً وتركيباً وتلبيساً، أْن 
نَلَِج إىل املوضوع من ثنايا السؤال عسانا نْدرِك ما نبتغيه ُوضوحاً 
لُه  وُعْمقا ونبذاً لكلرّ يَقنٍي جاهٍز وبارٍد، مهام يَكُْن قليالً ما َسُنَحصِّ

مامرّ نبتغي.

على سبيِل التأصيِل: 
الفنوُن والُحقوُق َزْوٌج متوائٌم

الخاصِّ  األوِل  األربعِة،  بأجيالِها  اإلنسان  ُحقوَق  أنرّ  يف  ِمراء  ال 
بالحقوق املدنيرِّة والسياسية، والثاين الخاصِّ بالحقوق االقتصادية 
الجامعية  بالحقوق  الخاصِّ  والثالِث  والثقافية،  واالجتامعية 
والرابعِ  لم،  والسرّ والدميقراطية  التنمية  وُحقوق  والتضامنية 
الحقَّ  تُكرُِّس  اِستعاملِه،  وَعدم  اإلنسان  جَسِد  باحرتام  الخاصِّ 
وكلِّ  وشخصيرِّته  ثقافِته  تنمية  ة  خاصرّ ومنها  اإلنسان  تنمية  يف 
الفكريَة  ُحقوَقه  تُكرُِّس  كام  األبعاِد.  َد  ُمَتعدِّ إدماَجه  يَكفل  ما 
ورهاُن  اإلنسانيِة  التنميِة  »ِعامُد  هي  التي  واإلبداعيرَّة  والثقافيَة 
ِمها نحو التمترّع بثقافة حقوق اإلنسان« كام  ِر الشعوِب وتَقدُّ تطورّ
 25 يوم  أطلَقه  الذي  والحريات«  للحقوق  تونس  »َعْهِد  يف  جاء 
جويلية 2012 املعهد العريبرّ لحقوق اإلنسان بالرشاكة مع االتحاد 
الدميقراطيات  للنساء  التونسية  والجمعية  للشغل  التونيس  العام 

ونقابة الصحافيني التونسيني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان. وقد َعِمَل هؤالء ُمجَتِمعني ِمن أجل إدراج ذلك العهد يف 
توطئة الدستور الجديد ولكنرّ املُنترصين يف انتخابات 2011 كان 
لهم رأٌي ُمختلٌِف عن ذاك الذي كان للُمنترصين يف ثورة جانفي 

من العام نفسه ! 
ومل أكن ألسوَق هذا اإلعالن الحقوقيَّ كمرِجعٍ لو مل يََتميرّْز بإملاٍم 
يَجعْل  مل  ولو  التونسية،  الثورة  من  بعُضه  اْسُتلِهَم  وَفذٍّ  الِفٍت 
واملؤسساتيرّة  القانونيِة  بالضامناِت  ُمقرتِناً  بالحقوق  االعرتاَف 
ة  ة السابعِة الخاصرّ الكفيلَِة بحاميِتها والتمترّع بها. فقد جاء يف املادرّ
بالحقوق الفكرية والثقافية واإلبداعية تَفصيٌل واِضٌح وشامٌل لتلك 

الحقوق وهي: 
الحق يف اإلبداع بكل أشكاله وحریة نرشه وتوزیعه دون قید أو 

متییز.
الحق يف الثقافة للجمیع ورضورة اِعتبار الثقافة مصلحة عامة.

عىل  والحفاظ  والفنیة  األدبیة  وامللكیة  التألیف  حقوق  حامیة 
املوروث الثقايف الحضاري مبختلف أنواعه.

الحق يف حریة التفكیر واالبتكار وحامیة املبدعین واملفكرین من 
شتى اإلكراھات.

الحق يف البحث العلمي والحریة األكادیمیة.
حریة اإلعالم و النرش مضمونة.

بكافة  التمتع  يف  والحق  متییز  دون  الریاضة  مامرسة  يف  الحق 
أشكال الرتفیه.

الحق يف النفاذ إىل املعلومة والوصول إىل املعرفة.
وعىل الدولة ومنظامت املجتمع املدين أْن تعمل عىل تنمیة ھذه 

الحقوق باعتبارھا حقوق إنسان.
َة  ْبَع املُجاورَة لها واملادَّ السَّ ة أعاله واملوادَّ  املادرّ بُنوَد  إنرّ من يقرأ 
من  صاغوه  الذين  أنرّ  له  يتأكرّد  بالضامنات،  الخاصَة  الختاميَة 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  العاملني  الحقوقيني  والخباء  الخبرياِت 
للُمناَصَة  هائلٍة  ُمجتمعيرٍّة  َحملٍَة  َعْبَ  وطورّروه  ناقشوه  والذين 
ْعِم له وتوقيِعه، كانوا واعني بأنرّ اللحظَة َمفصليرٌّة فارقٌة  وحْشِد الدَّ
وهم فيها ُوقوٌف عىل عتبة الحريِة يَطرُقون باباً من أعظِم أبواِبها 

أنهم  تقديرِهم  يف  كان  فقد  َوقِته.  يف  َفْتِحه  عىل  ِحرٌْص  وكلرّهم 
ا  ورمبرّ ألمٍد طويٍل  ُوجوِههم  الباُب يف  اِنغلََق  ا  رمبرّ يَفعلوا  مل  إذا 
ا  اِنغلََق إىل األبِد. لكن هل كان هؤالء الناشطاُت والناشطون حقرّ
أو  االنطباق  إىل  سيعود رسيعاً  َفْتِحه  بعد  الباَب  أنرّ  يََتصورّرون 

يكاد؟ 
لقد كانت تلك الفرتُة وباالً وابالً من االعتداءات عىل عروض الفنرّ 
واألكادمييني  واملثقفني  اإلعالميني  وعىل  وأهلهام  الفكر  ومناِبر 
وعىل الفضاءات الثقافية والرتاثية من زوايا وأرضحٍة ومقاماٍت. 
والحقوق  للفنون  ُمتنكرّرا  مرشوعا  أنرّ  الَبِديِّ  الجيِلِّ  من  وكان 
سواًء بسواء بصدد فرِْض نفِسه عىل املرشوع الحقوقيرّ التنويريرّ 
ُمجتمعيٍّ  منٍط  باستبداِل  الكبريُ  األصويلُّ  الَوهُم  إنه   . ريرّ التحررّ
طي« كام كتب مررّة األستاذ حامدي  طيٍّ بآخر »رشق متوسرّ ُمتوسرّ
الردييس، أو ُقل اِستبداِل حداثٍة بـ »حداثٍة«: حداثِة العقل والفنرّ 

م بـ »حداثِة« املايض واألصالِة واألصوِل. والتاريخ والتقدرّ
إنرّ الفنوَن واألفكاَر إْذ تَقرتُِن بُحقوق اإلنسان وأوساِعها، تكون 
َسُة ملا يكون به اإلنساُن إنسانا أو ما يُطلَق عليه الحقوُق/  مؤسرّ
الغايُة أْي الحقوُق والحرياُت الجوهريرُّة. الفنوُن إذن من َصميِم 
والتعبري،  التفكري  حرية  يف  والحقِّ  الحياة  يف  الحقِّ  الحقوِق، 
والحقِّ يف الكرامة واملُساواِة، حقوٍق هي الضامنُة لحرية العالِِم 
واملفكرِّر والفنرّاِن يف النشاِط واالختياِر والخلِق واإلبداعِ والجامِل.

الُحقوقيرُّة فسيحًة وصلبًة وغنيرًّة  وبقْدِر ما كانت هذه األرضيرُّة 
مُيكن للكُلرّ اإلقامُة فوَقها والعْيُش يف كََنِفها، فإنرّها كانت صانعًة 
تتبنرّى  ُمتزاِيَدًة  ُجموعاً  تستقِطُب  فتئت  ما  ٍة  ُمضادرّ لجاذبيرٍّة 
الحافِظ  الحارِس  َدْوَر  وتلعُب  الخاصَّ  االنطوايئَّ  َمنظورَها 
ِس، الحامي ألنظمة املَناَعة الدامئة التي يَقوم عليها. ألسنا  للُمقدَّ
األصحرّ  أو عىل  والدين  الفن  بني  عنيٍف  تَجاُذٍب  قلِب  يف  اليوَم 

التديرّن أْي شكل الدين الذي يُراُد فرُضه عىل الجميع ؟ 
تَجاويف  يف  ثَاٍو  قديٌم  الرصاَع  أو  التجاُذَب  هذا  أنرّ  صحيٌح 
هذا  أجياِل  من  جيٍل  بإزاء  أننا  أيضا  الصحيَح  لكنرّ  الُعصوِر. 
رشقاً  تتصاعُد  األصولية  فالهيسترييا  سابقيه.  يُشِبه  ال  الرصاعِ 
وغرباً وتستجِمُع، بالحامس ذاتِه وباالستناِد إىل املَقوالِت عيِنها، 
كلرّ عناِصِ االستئثاِر بالديني واالنفصال عن الثقايفِّ .. وتستفِرُغ 
ما لديها من طاقٍة يف سبيل تخليص الدين من كلرّ ما قد يَنال 
َسلِْخه عن كل قرينة ثقافيرٍّة كام  املُجرَِّد ومن أجِل  من جوهرِه 
س: زمُن ديٍن بال ثقافٍة«. يرى أوليفييه ْرَوا يف كتاِبه »الجهل املُقدرّ

ي وغريَه من التحديات املُشابهة للفنون وحقوق  إنرّ هذا التحدرّ
إطباُق  بوسِعها  ليس  وآثارُها،  تُها  ِحدرّ كانت  ومهام  اإلنسان 
لكننا  يَْسَحُب.  وَمن  يَدفُع  َمن  بني  سجاٌل  فاألمُر  نهائيا.  الباِب 
العميقة  املفهومية  الِبَنى  يف  وَحَفرْنَا  السطح  هذا  تجاوزنا  متى 
ونََفْذنا إىل مناطق تََشكُِّل املفهوم وآليات اِشتغاله، نَِجْد أنفسنا 
ال أمام باٍب متنٍي قاِبٍل لالنغالق بل ُقبالَة حائٍط سميٍك غريِ قاِبٍل 

لالخرتاق.

على سبيِل التأويِل: 
الفنوُن والُحقوُق َزْوٌج متناِفٌر

 ِ تَبنيُّ إىل  بينهام  والعالقة  والحقوق  الفنون  يف  التفكريُ  يُسلُِم 
ِة  ِجدَّ رغم  املجالنْي  بني  تَجمع  التي  والقدمية  العميقة  الوشائج 
حقوق  ربط  عن  أغضْينا  متى  لكننا  اإلنسان.  حقوق  منظومة 
أنرّ  واعتبنا   1948 سنة  الصادر  العاملي  اإلعالن  بنصرّ  اإلنسان 
ُوجوِده وما أغدقت عليه من  للفرد يف  التي  الحرية  الحقَّ هو 
َمكاِسَب يف سياٍق ما، تَْسَنح لنا ُفرصٌة لرَْصِد خفايا تلك العالقة 
، الخطاِب  وأبعاِدها وضمنيرّاتها التي ال تُرى بسهولٍَة. فُمقابَل الفنِّ
أو  اِجتامعية  أو  سياسية  أو  دينية  تَكُْن  أنرّ  للسلطة  املُناهِض 

قيميرّة وُمقابَل الفنرّ كمساِر تجاوٍز دائٍم لواِقعِ السلطِة املوجودة 
وتَْوٍق إىل ُوجوٍد إنساينٍّ أكرث حريًة واِنطالقاً، نجُد الحقَّ َمكَسباً 
ُمقابل  واملجموعة  للفرد  السلطُة  ُمه  تُقدِّ بل  بالسلطِة  ُد  يََتَحدرّ
منذ  إذن  الحقُّ  وتلك.  هذا  عىل  َمحمولٍَة  وواجباٍت  اِلتزاماٍت 
ة قابيل وهابيل إىل اإلعالن العاملي لالئحِة الحقوِق الكونيرِّة،  قصرّ
لتْمكُُث وتَستمرَّ  السلطُة  به  تَسمُح  الذي  الهامِش  يَزيد عن  ال 
وتَبَقى، ُمْجِبًَة َمنظوريها ال عىل العمِل فحسُب بل عىل العمِل 
تِها. املتسق والباغاميت الذي يُراكُم الرثوَة ثْرَوتِها ويُعزرّز دعائَم قورّ
عالقته  بل هو يف  الفنرّ  قريَن  ليس  الحقَّ  أنرّ  إىل  نَخلُُص  هكذا 
مضموُن  هو  الحقرّ  أْي  فاألول  متاما.  الفنرّ  ضديُد  بالسلطة، 
يعمُل  لها  ُمضادٌّ  خطاٌب  هو  الثاين  فيام  السلطة،  ترشيعاِت 
ِبَناها وَدعامئِها. يف  جاهداً عىل فضحِ خداِعها وَمكْرِها وتَقويِض 
ضوء هذه العالقِة بالسلطة ذات الَوْجهنْيِ املتناقضنْي، لعلرّنا نرى 
أنرّ غايَة الخطاب الحقوقي، هي التعميُة عىل مرشوع السلطة 
يطلُب  فال  الفنُّ  ا  أمرّ الترّسلطيرّة.  وميكانيزماتها  نواياها  وإخفاء 
الرتكيب  إعادة  إىل  سبيالً  والتفكيَك  واإلجالَء  الكشَف  إالرّ  لذاتِه 

والبناء.
اً وظاهراً وتِلقاًء  وما داَم الناُس ُمرتبطني مبا يرونه من العالَِم حسرّ
ُمبارِشاً ويتوقرُّف تعاطيهم معه عند هذه الُحدوِد التي يَْنَحِبُسون 
وما  وأعامِقهم  دخائلِهم  يف  يَعَتِمُل  ما  إىل  يََتَجاَوُزونَها  وال  فيها 
بالحقوق  متعلرّقني  يظلرّون  فإنهم  وُحلُمهم،  خيالُهم  يُنشُئه 
الفنُّ  َوْحَدُه  إالرّ.  ليس  السلطُة  مَتَنَحه  أْن  مُيكن  مبا  أْي  الظاهرة 
قادٌر عىل ُمجابََهِة السلطِة وفْضِحها. إنرّه الفضاُء الوحيُد لتجاوز 
الحقرّ باعتبارِه قيمة ُمجرََّدًة ُمطلَقة كونيرًّة شاملًة ثاِبَتًة إىل اِعتبارِه 
سريورًة وَمساراً إذ أنرّ ما يصَنُعه اإلنساُن ويسلُكُه ويأتيه إْن سلْباً 
« بُحكٍم باتٍّ أساُسه الظاهُر من تلك  أو إيجاباً يَقطُع عليه »الحقُّ

ا الفنرّ فيتجاوُز تلك القرشة ناِفذاً إىل كلرّ ما أنشأ ذلك  األفعال، أمرّ
الفعل أسباباً وغاياٍت ُمعتِباً إيرّاه تتويجاً ملساٍر وعالقاٍت وبواِعَث 
ا تأيت بعُض مآالتِها نقيضاً لتوصيِفها الحقوقي  عة ُمركرَّبة رمبرّ متنورّ
الجاهِز،  بهْدم  دامئا  الفنُّ  يُفاجُئنا  لذلك،  واملُطلَق.  الثابت 
َنِم يف الوقائِع واألذهاِن معا، وكرْسِ الخطاِب الظاهِر  وتحطيم الصَّ
ُر ذلك التقسيَم الثنايِئَّ املُبتَذَل للعالَِم إذ  البديعِ الرائِق. إنرّه يُفجرّ
وكُرٍه.  إىل حقٍّ وواجٍب وخريٍ ورشٍّ وعنٍف وسلٍم وُحبٍّ  يُرصَُف 
فعالً  القتَل  و«البؤساء«  والعقاب«  »الجرمية  روايتا  تجعْل  أمل 
إنسانيرّاً صميامً وتَْسُمَوا ببطليهام إىل جوَهِر الضمريِ النقيِّ ؟ ذاك 
التي  ذاتُها  هي  للقَيِم  الجديدُة  الصياغُة  وتلك  الكبريُ  التحويُل 
اِشتغلت عليها روايُة تولستوي »آنا كارنينا« ومثيالتُها من ُمتون 
الفنُّ  يَْنِصُب  هكذا  الكبى.  العاملية  السينام  وريبتوار  الرسِد 
لضحاياه  ويَنَتِقُم  املتسلرّط  اإلنسان  ضمري  يف  العادلَة  محكمَته 
مهام  تفَعَل  أْن  الدنيا  يف  َمحكمة  أليرّ  مُيكن  ال  كام  البرش  من 
تسلرّحت برشوط املًحاكََمة العادلة وضامناتِها وبنصوص القواننِي 
التي مترّت ُمواَءَمُتها مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهود 
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولنا يف مرسحيات شكسبري أبلُغ 

عي. األمثلة عىل ما ندرّ
وعىل أيِة حاٍل، فإنرّ الُفنوَن كانت وستظلرّ أعمَق عبارًة وألطَف 
عادًة  املُرتبطِة  »الحقوق«  من  رؤيًة  وأوسَع  َغْوراً  وأبعَد  إشارًة 
لـ  يُكَتَب  لن  لذلك  ٍد.  ُمَحدَّ بإطاٍر  غالباً  واملُسيََّجة  ما  بسياٍق 
الَبرَشُ  كان  متى  إالرّ  ُمضطِهِديه،  عىل  االنتصاُر  يوماً  »اإلنسان« 
فنرّانني قادرين عىل التغلرّب عىل الظاهِر والثاِبِت والواهِم وساروا 
أحراراً باتجاه ذواتِهم وذهبوا بالطول والعرِض والُعمق يف التعبريِ 

عن إنسانيِتهم البعيدة والرفيعة والنضرية واألمرية.    

الفنوُن وحقوُق اإلنَساِن :
 َأَزْوٌج ُمَتَناِغٌم ُهَو َأْم ُمَتَناِفٌر ؟

ملرّا كاَن اإلنساُن كائناً ثقافيرّاً ُمبدعاً والحضارُة سلسلًة ُمترِّصلًَة مامرّ أبدَع اإلنساُن 
وأنشأَ ِمن الصنائعِ والخباِت واملعاين والجاملياِت، فإنرّه من الطبيعيرّ أْن تكوَن 
وأساساً  اإلنساينِّ  الكائن  لُوُجوِد  واإلبداعيُة رشطاً  والثقافيُة  الفكريُة  الحقوُق 

الستمراِر ِكيانِه االجتامعي.
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ضرورة الفّن لإلنسان 
»هزمْتك يا موُت الفنوُن جميُعها«

)محمود درويش( 

 بقلم عبد الفتاح بن حمودة        
 )حركة نص الشعرية التونسية(  

لكّل إنسان الحق يف املوت باعتباره عبوًرا مقّدسا إىل عوامل أخرى 
الحياة مبجرد  أو إىل عوامل »الالّ– أين«. لكْن لكّل فنان الحق يف 
حيواٍت  فيه  نعيش  الذي  الوحيد  املجال  ألنه  الفن  عامل  دخوله 

ثانيًة.
وسؤال الفّن هو سؤال فلسفّي بالرضورة ألنه متعلّق برؤى العامل 
واألشياء شأنه شأن العلم واألديان. لكن سأركّز يف هذه الورقة عىل 
ثالثة أمور أساسية تتعلّق بالفّن من جهة عالقته بحقوق اإلنسان:

الوطيدة  أبًدا مبعزل عن عالقته  فنٍّ  الحديث عن  أوال: ال ميكننا 
عن  الحديث  ميكنني  الّشعر  حقل  يف  مشتغالً  وباعتباري  والفكرية  والروحية  النفسية  أبعاده  يف  باإلنسان 
الشعر من جهة كونه الحقل األشّد تشابكا باإلنسان ألنه يتحرك مثل غريه من الفنون حول الثنائيات الكربى 
أو الكليات واألبديات )املوت والحياة والحّب وغريها من صنوف اإلقامة يف األرض( فأن نُقيم عىل األرض عىل 
نحٍو شعرٍي هو أن نؤسس عالقة جديدًة بالكلامت واألشياء وبالعامل يف مطلقه ويف أدّق تفاصيله وذلك لخلق 
ذائقة جديدة تالئم العرص فالشعر من هذه الجهة هو الدفاع األسمى أو عن الحق يف الحياة ونبذ القتل وكل 

أشكال التهميش واإلقصاء. 
ثانيا: ال ينترص الفّن عامًة والشعر خاصًة إالّ إىل اإلنسان وحّقه الكامل يف عيش عامل يسوُده السالم.

هذا جوهر الشعر رغم أنه مل يستطيع يوما إيقاف الحروب أو القتل والّدمار. فهل ميكن القول بانتفاء جدوى 
الشعر إذا مل يوقف القتل والحروب والّدمار؟ وما حاجتنا إىل الشعر أصال إذا كّنا نرى العامل ينزف دًما كل يوم؟
أعتقد أّن دور الشعر هو ردم الهّوة بني غريزة القتل والتوّحش الساكنة فينا وبني التمسك بالحياة لبناء عامل 
جديد يسوده الحب والسالم وذلك لهدف منشود هو التّخفيف من سطوة املوت والغياب مبا يجعل العاملَ 

يعيش أقّل خسارات ممكنة.
ثالثا: يظّل الفّن عموما والشعر خصوصا رضوريّن للحّد من سطوة املوت والقتل وتأسيس رؤية جديدة للعامل 
وللرصاع ولالختالف والخصوصيات الثقافية للشعوب لتتعلم فّن العيش القائم عىل االحرتام والحق يف املغايرة 

واالختالف.

حقوق اإلنسان وعالقتها بالفنون:
من حقوق اإلنسان، حقُّ الحياة املقّدُس، وحق الصحة والتعليم وغريهام وهذه الحقوق تبّنتها جميع الرشائع 
وتذّوقه  الستهالكه  الفّن  يف  الحّق  الحقوق  هذه  بني  ومن  البرشية...  الّدساتري  وجميع  املقّدسة  والنصوص 
وقاعات  واملسارح  باملتاحف  االهتامم  ذلك  والّدليل عىل  روحه  وتهّذب  اإلنسان  بذائقة  ترتقي  ألنه رضورة 
األوبرا.. )الصني، الواليات املتحدة، فرنسا، أملانيا، مرص، النمسا، بريطانيا...( فاملتاحُف تُعدُّ اليوَم مبئات اآلالف 
يف مختلف دول العامل إذ أّن أعداَدها ترتفع من يوم إىل آخر لدى األمم املتقدمة. وكلُّها مجعولة للزائرين 
والباحثني والشغوفني باألعامل الفنية يف النحت والتشكيل بأنواعه ويف املوسيقى واملرسح والغناء واملنتديات 

الشعرية... 
إن كّل هذا االهتامم يؤكد رضورة الفّن يف حياة اإلنسان املعارص رغم الّدمار والحروب والقتل والتهجري. وهذه 

املتاحف واملسارح واألوبرات هي لرصد مالحم اإلنسان عرب تاريخه ضّد املوت وانتصاره للحياة واملستقبل. 
ثقافة حقوق اإلنسان يف تونس وعالقتها بالفنون: 

ال ميكن الحديث عن الفنون إالّ إذا بدأنا بإنشاء جيل يدرك قيمة الفنون يف الحياة املعارصة وذلك برتسيخ ثقافة 
االنتصار للفنون يف جميع املستويات الّدراسية من مراحل التعليم يف املدارس واملعاهد والجامعات. 

وليست لدّي فكرة عن حضور النصوص والّصور، يف الكتب املدرسية التونسية، تلك التي ترّسخ قيمة الفنون 
لدى األجيال وأدعو من خالل هذه الورقة إىل القيام ببحث علمّي دقيق عن نسبة حضور الّنصوص والصور 
السبيل  بالفنون ألنها تظّل  الفنون وثقافة الحق يف االستمتاع  التي ترسخ  الفنية املختلفة،  بالحقول  املتّصلة 
الوحيد للنهوض باإلنسان واالرتقاء بوْعيه وحّسه الفّنّي حتى يتخلص من براثن التخويف واالنغالق والتعّصب.
إن تعليم األجيال قيمة الفنون لن يكون فّعاال إذا مل يؤسْس معنى أن نخلق عاملا جديدا ينبُذ الحروَب والّدمار 

يكْ نربهن أنه ال أحَد ميلك الحقيقة وأالّ أحَد له الحّق يف سلب الحياة من غريه بأّي شكل من األشكال. 

_كيف جاءت فكرة انجاز مشروع مسرحي مع مقيمين 
في مركز إصالحي ؟

جمعية » تانيت ار« هي صاحبة الفكرة والتي تندرج ضمن »مهرجان 
مرسح الورشات« الخاص بالشباب وهو مرشوع يعتمد عىل التكوين 
يف فن املرسح، هذا إىل جانب أن االشتغال مع » املساجني« هو حلم 
قديم بالنسبة يل عىل اعتبار االشتغال يف فضاء مختلف ومع اشخاص 
فاقدين لحقوقهم املدنية ومع ذلك هم قادرون عىل مامرسة حقهم 
يف الفن وتم عرض املرشوع عىل املسؤولني يف املؤسسة السجنية وتم 

اقرتاح مركز سيدي الهاين من والية سوسة.

المشروع؟  من  تتخوف  _ألم 
مرسح   « مرشوع  عىل   2011 سنة  منذ  اشتغل  ألين  بالعكس،  ال 
املضطهدين«، وهو منط مرسحي يرتكز عىل العمل مع »مواطنني« 
يف  الحق  إطار  ويف  املواطنة  مرسح  اطار  يف  مرسحيني  منهم  أكرث 
الثقافة والحق يف مامرسة الفنون خاصة بالنسبة للذين ال يقدرون 

عىل هذه املامرسة ألساب عديدة .

العمل؟ طريقة  كانت  _كيف 
املرشوع مل يقم عىل اختيار ممثلني من السجناء وإمنا كان باختيارهم، 
حيث انطلقنا ب24 عنرصا وانتهت املجموعة ب7 أفراد وهم الذين 

انجزوا املرسحية.

في  مختلفا  العناصر  هؤالء  مع  التعامل  كان  _هل 
طريقة العمل بالنظر إلى وضعيتهم؟

أول يشء اشتغلنا عليه هو العمل عىل تكريس عنرص الثقة ، الثقة 
يف إمكانياتهم والثقة يف الشخص الخارج عن واقعهم والتعامل دون 
حواجز وخاصة العمل عىل ترميم معنوياتهم وتوجيه طاقاتهم نحو 
أنهم  اعتبار  يعترب وضعا خاصا عىل  أن وضعهم  ايجايب حيث  فعل 

يفتقدون إىل الحلم واىل اإلميان باملستقبل رغم وضعهم الخاص.
أما بالنسبة لالشتغال عىل املرسحية فاين مل أقرتح أي موضوع و امنا 

تم العمل عىل استخراج املواضيع والقضايا التي يريدون معالجتها.

المسرحية؟  عن  فكرة  من  _ هل 
يروح  الحي  عنوانها«  وكان  ونصف  شهر  يف  انجازها  تم  املرسحية 
العرض  أول  يف  املمثلون  يعلن  حيث  العنوان،  اختاروا  من  وهم   «
يف  الواقع  يف  الحقيقية  تهمهم  وعن  االوىل  بالحروف  أسامئهم  عن 
حالة من اليأس وفقدان األمل ثم تأتيهم فكرة الهروب من السجن 
فكرة  عن  اآلخر  تلو  الواحد  يرتاجعون  ثم  التطبيق  يف  ويبدؤون 
الهروب ويعودون للتخطيط ملرشوع تشاريك يجمعهم بعد الخروج 

من السجن..

لها؟ عرض  أول  في  جائزة  على  تحصلت  _المسرحية 
نعم، شاركنا يف مهرجان festijeunes  للمرسح بسوسة وتحصلنا عىل 
الجائزة األوىل وهناك إمكانية لعروض أخرى يف مهرجانات مرسحية 
» ميمونا«  املشاركة يف مهرجان  أيام قرطاج املرسحية وكذلك  منها 
بربوكسال يف نوفمرب املقبل وهو ما نسعى إىل التنسيق له خاصة وأن 

املسألة تبدو صعبة بالنظر إىل خصوصية وضعية املمثلني.

بعد  السجناء«  »الممثلين/  فعل  ردة  كانت  كيف 
العرض وبعد الجائزة؟ 

ما  بقدر  الجائزة  يكن  املهرجان مل  واملشاركة يف  العمل  الهدف من 
كممثلني  مرة  أول  املرسح  يدخلون  املمثلني  فكل  املشاركة،  كانت 
عىل  والحصول  املشاركة  بعد  فيهم  المسته  وما  كمتفرجني،  وليس 
القدرة عىل  من  وتحولهم  الكبري يف شخصياتهم  التغري  هو  الجائزة 
الحلم اىل القدرة عىل تحقيق الحلم كام أن أفق الحلم بالنسبة إليهم 

صار أرحب..

هل ستواصل المشروع؟ 
تبنت  التي  الجمعية  ادارة مركز اإلصالح و مع  نقاش مع  مازلنا يف 
العمل، اإلرادة موجودة ونتمنى توفر الظروف املادية واملعنوية من 

أجل مواصلة التجربة التي ميكن ان تتوقف  مع غياب الدعم.

هل تعتبر هذا المشروع فنيا باألساس أم هو مواطني 
من أجل تكريس الحق في الثقافة؟

املرشوع ليس فنيا فقط وإمنا هو مواطني ألن صفة املواطنة أشمل 
يعتمد  عليه  نعمل  الذي  املضطهدين«  و«مرسح  الفنان  صفة  من 
عىل االشتغال عىل الحقوق املضطهدة أساسا يعني أن كل عمل فني 
هو حقوقي باألساس ويندرج يف اطار التدريب عىل املواطنة وضامن 

الحق يف مامرسة الفن. 
محمد الجوادي

المسرحي أيوب الجوادي : 

عملي مع » السجناء« هو حقوقي باألساس 
ويندرج في اطار ضمان الحق في ممارسة الفن

ضمن التجارب الفنية املختلفة و التي تعمل عىل تكريس مبدأ املواطنة وتكريس 
األيام  يف  تم  الفني  و  الثقايف  الفعل  مامرسة  يف  الحق  منها  و  اإلنسان  حقوق 
الكبى  بالجائزة  الهاين  بسيدي  اإلصالحي  املركز  أطفال  تتويج  املاضية  القليلة 
 ملهرجان festijeunes  للمرسح بسوسة يف دورته األوىل مبرسحية  »الحيرّ يرورّح«.. 

أطرها   « قناع  بدون  اسم مجموعة »مرسح  لنفسها  أعطت  التي  املجموعة  هذه 
املمثل واملخرج املرسحي الشاب أيوب الجوادي الذي يتحدث يف هذا الحوار عن 

هذه التجربة .

في الفن وحقوق 
اإلنسان 

بقلم بحري العرفاوي
 شاعر تونسي        

بعدما  للعامل  اإلنسانية  الصياغة  هو  الفن 
صاغه الخالُق، أو هو عملية توليد إنساين 
وأشواقها  وكاملها  جامليتها  يف  للحياة 
عوامل  إىل  وانجذابها  وحنينها  وعشقها 
الحرية والسعادة والحب. الفن هو عملية 
عىل  األشواق  انسكاب  أو  الروح  انسياب 
مجسدات مرئية سواء كانت لوحة فنية أو 
معزوفة  أو  مرسحيا  مشهدا  أو  أدبيا  نصا 
موسيقية أو رشيطا سينامئيا أو لحنا جميال 

وترنيمة ساحرة. بهذا املعنى فإن الفن ال ميكن إال أن يكون إنسانيا منترصا للحياة ولإلنسان 
وللجامل وللحرية والعدالة، وال ميكن بحال من األحوال أن يكون تعبريا عن حقد وكراهية 
م الثقافُة عموما والفن خصوصا بالحقد لن يكون أداة  أو دعوة لعنف وثارات. حني تَتَسمرّ
بلغة  »فنان«  يتكلم  البرش...وحني  وأنَْسَنة  الذائقة  وتهذيب  املعنى  وإنتاج  الحياة  لصناعة 
متعالية حاقدة عنيفة ال ميكن تصديقه يف ما يزعمه لنفسه من إبداع وفن وثقافة وقد علمنا 
التوحش والعنف والبداوة إىل  البرشي من حالة  بالكائن  الثقافة هو يف االرتقاء  أن جوهر 
مستوى التمدن والتعايش وحسن التواصل وقد علمنا أيضا بأن الثقايف هو ما بعد الطبيعي 
وما بعد الغرائزي وما بعد الحيواين. الثقافة كساء الحضارة وغيث الحياة واملبدع الفنان هو 
كسحابة ُمثقلة ال متيز بني جهة وأخرى وال بني قوم وآخرين حني ترسل ماءها تسقي الرتاب 
واملََدَر وتغسل الصخور وأوراق الشجر ال تفرق بني شجر الزيتون وحتى شجر الزقوم. ماذا 
إال عىل  لعلمهم  املؤدلجون عن معالجة مخالفيهم تشفيا ونكاية وحْبسا  األطباء  امتنع  لو 
يخالفونهم  أدويتهم ملرىض  إعطاء  األدوية عىل  ُصناع  امتنع  لو  ماذا  أو  وأنصارهم  رفاقهم 
العقيدة السياسية وجعلوها مخصصة أيضا لرفاقهم ممن يحسبونهم رشكاءهم يف الكفاح؟ 
هكذا ـ لألسف ـ يترصف بعض زاعمي الفن واالبداع يسخرونه يف خدمة السياسة واألحزاب 
واملعتقدات الخاوية من معاين اإلنسانية واملحبة ومبدأ »التعارف« بني الناس عىل اختالف 
هوياتهم التفصيلية، فالهوية الجامعة لكل البرش هي »الهوية اإلنسانية« ال تتأثر مبعتقد أو 
لون أو جنس أو لغة. إن البرشية اليوم متر بأسوء مراحلها حروبا وخرابا وبطشا بالطفولة 
والشيوخ والنساء واملواطنني العزل، نحن يف عرص انقلب فيه »فن« الصناعات الحربية إىل 
»فن« البطش والتخريب. اليوم يُستعمل أرقى ما وصل إليه العقل البرشي من اكتشافات 
علمية يف أبشع املامرسات ضد الحياة والجامل وضد املستقبل. لقد فشل السياسيون والكتاب 
العقائديون يف إنقاذ العامل من الخراب والدمار بل لعلهم هم سبب شقاء البرشية وعذابات 
الناس ومل يبق من أمل سوى يف الفنانني املبدعني علهم يستنهضون الروح اإلنسانية ومشاعر 
الحب والشوق والرحمة يف هذا الكائن الذي انتهى إىل كائن أشبه ما يكون ب«ذئب« هوبز 

يقتنص فرصة اإلنقضاض عىل أخيه اإلنسان.

يمكنكم اإلطالع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 

http://jamaity.org/agenda
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التنوع  بشأن  العاملي  اليونسكو  يؤكد »إعالن  السياق  نفس  ويف 
السامت  »مجمل  بوصفها  الثقافة  إىل  النظر  ينبغي  الثقايف« أنه 
بها  يتّصف  التي  والعاطفية،  والفكرية  واملادية  الروحية  املميزة، 
مجتمع أو مجموعة اجتامعية، وعىل أنها تشمل، إىل جانب الفنون 
واآلداب، طرائق الحياة وأساليب العيش مًعا ونظم القيم، والتقاليد 

واملعتقدات.« 
ويؤكّد ذات اإلعالن أن الحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية، ينطوي 
عىل عنارص فردية وجامعية، بحيث ميُكن مامرسة هذا الحق بصورة 
  - حاثا  أو جامعة.  مجتمع  وداخل  اآلخرين  مع  وباالشرتاك  فردية 
إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف - الدول ايالء اهتامما 
ضمن  من  األصلية،  والشعوب  لألقليات  الثقافية  بالحقوق  خاصا 
جامعات أخرى، وتوفري الفرص التي تتيح لهم يف آن مًعا املحافظة 
ذلك  ويشمل  واالجتامعية،  الثقافية  التنمية  وبلورة  ثقافتهم  عىل 

املجاالت املتعلقة باللغة واألرض واملوارد الطبيعية .

1/ سمات احترام الحقوق الثقافية:
قدمت لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
بشأن  للدول  مفّصلة  رقم 21 إرشادات  العام  والثقافية يف تعليقها 
وحاميته  الثقافية  الحياة  يف  املشاركة  يف  الحق  باحرتام  التزاماتها 
والوفاء به، مشرية إىل أن هذا الحق يتضمن خمس سامت مرتابطة 

وأساسية هي :
• التوافر: ال بّد أن تكون السلع والخدمات الثقافية متاحة ليتمتع 
)مثل  واألحداث  املؤسسات  فيها  مبا  فرد،  كل  منها  ويستفيد  بها 
الرياضية(،  واملالعب  السينام  ودور  واملسارح  واملتاحف  املكتبات 
)مثل  املادية  غري  الثقافية  والسلع  املشرتكة،  املفتوحة  واألماكن 

اللغات والعادات واملعتقدات والتاريخ(.
• إمكانية الوصول: يشمل الوصول إىل الثقافة أربعة عنارص أساسية 
الوصول  وإمكانية  املادي  الوصول  وإمكانية  التمييز  عدم  هي 
باملنظور االقتصادي وإمكانية الوصول إىل املعلومات، ويتعني عىل 
للتمتع  ومتاحة  وملموسة  فعالة  فرص  فرد  لكل  تكفل  أن  الدول 
بالثقافة من غري متييز. والبّد أن متتد إمكانية الوصول إىل املناطق 
وكبار  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عىل  الرتكيز  مع  والحرضية  الريفية 
السن واألشخاص الذين يعيشون يف فقر. كذلك يتعني عىل الدول 
أن تضمن حق كل فرد يف طلب املعلومات املتعلقة بجميع مظاهر 

الثقافة باللغة التي يختارها وتلّقي هذه املعلومات وتقاسمها .
الحقوق  لتجذير  املتخذة  بالتدابري  يتعلق  ما  يف  املقبولية:   •

الثقافية، يتعني عىل الدول إجراء مشاورات مع املعنيني من األفراد 
واملجتمعات لضامن أن تحظى تدابري التنوع الثقايف بالقبول منهم.

• القابلية للتكيف: يبنغي للدول اعتامد مقاربة مرنة إزاء الحقوق 
الثقافية، واحرتام التنوع الثقايف لألفراد واملجتمعات .

• املالمئة: ينبغي أن يتناسب تجذير الحقوق الثقافية مع السياق 
ذي الصلة، مع إيالء الدول اهتامما خاصا بالقيم الثقافية املرتبطة 
بجملة من املظاهر من بينها الغذاء، واالستهالك الغذايئ، واستعامل 
وطريقة  والتعليمية،  الصحية  الخدمات  تقديم  وطريقة  املياه، 

تصميم املساكن وتشييدها، وغريها من أشكال العيش.
أما »الحق يف حامية املصالح املعنوية واملادية للمؤلفني«، باعتبار أن 
كل شخص يُنتج أي عمل علمي أو أديب أو فني، فهو ميلك الحق يف 

ذلك،  املرتتبة عىل  واملادية  املعنوية  املصالح  االستفادة من حامية 
لإلبداع  املتأصلة  اإلنسانية  الكرامة  مع  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  ألنها 
لصالح شخص  تحويلها  أو  ترخيصها  أو  إلغاؤها  ميكن  وال  البرشي 

آخر .
بالحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  قدمت  الحق  هذا  بشأن 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 17 إرشادات 
مفّصلة للدول بشأن التزاماتها باحرتام »حق حامية املصالح املعنوية 
يتضمن  الحق  هذا  أن  إىل  مشرية  التأليف«،  عىل  املرتتبة  واملادية 

ثالث سامت مرتابطة وأساسية هي :
• التوافر: إذ يتعني عىل الدول سّن الترشيعات واألنظمة الكافية، 

وسبل اإلنصاف املالمئة لحامية مصالح املؤلفني .
املالمئة  اإلنصاف  سبل  إىل  الوصول  يتضمن  الوصول:  إمكانية   •

لحامية املؤلفني ثالثة عنارص أساسية هي: الوصول الفعيل والوصول 
سبل  بإطار  املتعلقة  املعلومات  إىل  والوصول  االقتصادي  باملنظور 

اإلنصاف ذات الصلة.
• نوعية الحامية: يتعنّي عىل الدول التأكد أن تُدير السلطة املختصة 

إجراءات حامية مصالح املؤلفني إدارًة تتسم بالكفاءة والرسعة.

2/ ال حدود للحريات الثقافية
إن الثابت الذي ال نختلف حوله هو أن من أهم خصائص منظومة 
فالحقوق  للتجزئة،  قابلة  غري  واحدة  وحدة  أنها  اإلنسان  حقوق 
أو االجتامعية هي  أو االقتصادية  السياسية  أو  الثقافية  أو  املدنية 
وحدة واحدة... جميعها تدفع اإلنسانية نحو أفق التحرر من الخوف 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  كان  ولنئ  والحاجة، 
الثقافية عىل  للحقوق  املرجعي  اإلطار  يعد  والثقافية  واالجتامعية 
الثقافية لإلنسان من منظمة  الحقوق  الدويل، فإن إعالن  املستوى 
بصفة  اإلنسان  لحقوق  نوعية  وإضافة  رصيدا  يشكل  »اليونسكو« 

عامة وللحقوق الثقافية بصفة خاصة. غري أنه عىل أرض الواقع مل 
بها  التي حظيت  واملكانة  االهتامم  بنفس  الثقافية  الحقوق  تحظ 
الحقوق املدنية والسياسية، والتي استأثرت بالقدر األكرب من الوعي 

العام.
إىل  الثقافية  الحقوق  عىل  واالشتغال  االهتامم  ضعف  يعود  رمبا 
كونها جاءت متأخرة زمنيا، فهي تنتمي إىل الجيل الثاين من حقوق 
اإلنسان حسب تقسيم رجل القانون التشييك »كاريل فاسك« منذ 
سنة 1977 وهو تقسيم يعود رمبا إىل شعار الثورة الفرنسية »حرية، 
مساواة، إخاء«، فمنظومة حقوق اإلنسان أصبحت تخضع لرتتيب 
ثاليث، حيث نجد الحقوق السياسية واملدنية التي متثل الجيل األول، 
الثاين،  الجيل  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تليها 
ليتشكل الجيل الثالث من الحقوق املتصلة أساسا بالبيئة دون أن 

تستأثر به.
األكيد  لكن  التقسيم،  هذا  إىل  عائدا  االهتامم  ضعف  يكون  وقد 
الحقوق  التي ساعدت عىل عدم وضوح  العوامل  أن من بني أهم 
العامل  يف  ما  ملنطقة  تقاليد  أو  معينة  ثقافة  سيادة  عدم  الثقافية 
باتجاه  تتوجه  أو  تتمثل  ال  اإلنسان  حقوق  أن  كام  أخرى،  عىل 
ثقافة واحدة وتستثني اآلخرين، بل هي ترتكز عىل أبعاد مختلفة 

كاإلنسانية والعاملية والقانونية والقيمية والخصوصية.
أكرث من  استغرق  الثقافية  الحقوق  تحديد  أن  نستغرب  ال  ولذلك 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العاملية  املنظمة  بدأت  فقد  عاما!  ثالثني 
عام  منذ  وتعريفها  الحقوق  هذه  دراسة  عىل  العمل  )اليونسكو( 
1968، ومل تتوصل إىل وضع صيغتها شبه النهائية إال سنة 1998 حني 
الذي  الثقافية«  العاملي لحقوق اإلنسان  أصدرت »مرشوع اإلعالن 
تغطي مسألة  مكملة،  إضافية  نصوص  إىل  بحاجة  أنه  تبني الحقا، 
التنوع التي ظهرت عىل شكل ملحق أصدرته اليونسكو سنة 2001 

تحت عنوان »اإلعالن العاملي حول التنوع الثقايف«.
الثقافية  بالحقوق  املتعلقني  واإلعالن  املرشوع  أن  أيضا  والثابت 
التطور،  سيظل مفتوحا وقابال لإلضافات مادامت اإلنسانية بصدد 
وقد نشهد الحقا جملة من الحقوق الثقافية التي قد تنضاف إىل ما 
تضمنته وثيقة الحقوق الثقافية لإلنسان من حق كل فرد يف اختيار 
هويته الثقافية، ومعرفة ثقافته وتراثه وثقافات اآلخرين وفنونهم، 
وحرية االنتساب إىل أي جامعة أو مؤسسة ثقافية أو فكرية دون 
أي اعتبار للحدود الجغرافية، كذلك املشاركة يف النشاطات العاملية 
أيا كان نوعها أو موقعها، وحرية اإلنتاج املعريف والتعبري املكتوب 
واملريئ واملسموع دون أية قيود، والحق يف الحامية املعنوية واملادية 
ودراسة  املؤسسات  تشكيل  وحرية  الثقايف،  بنشاطه  الصلة  ذات 
وتصويبها  ونرشها  املعلومات  عىل  والحصول  الثقافات  وتدريس 

واملشاركة يف السياسات الثقافية.
الحقوق  إزاء  والحكومات  الدول  مسؤولية  الوثيقة  ألزمت  وقد 
الثقافية، كإدراج مضمونها يف صلب ترشيعاتها ومامرساتها، والعمل 
عىل تنفيذها، مع توفري األجواء واإلجراءات املناسبة لكل فرد من 
أجل الدفاع عن حقوقه وممتلكاته الثقافية، مبا يف ذلك اللجوء إىل 

القضاء واملنظامت الدولية املعنية.

3/ إفريقيا في مهب الهويات الثقافية
الحقوق  لتأمني  الدافعة  املبادرات  وكل  واملعاهدات  املواثيق  إن 
الثقافية ملختلف األفراد والجامعات والشعوب والحضارات مثلت 
اليوم تجاوزه، غري  املمكن  أمان ومرجعا كونيا مل يعد من  صاممة 
أن هذه االنجازات اإلنسانية ال ميكنها أن تحجب عنا تلك املفارقة 
املتمثلة يف التعامل مع التنّوع الثقايف كقيمة مضافة إىل إثراء وتطوير 
الثقافة أم أنه مصدر أزمات يؤثر يف متاسك الدول واملجتمعات، من 

خالل التعامل السلبي اإلقصايئ اإلنكاري التسلطي؟!
التنوع  أقرّت  اإلنسان حني  لحقوق  الدولية  الرشعة  استندت  ولنئ 
بني  املساواة  مبادئ  عىل  الثقافية،  والتعددية  والحقوق  الثقايف 
بفكرة  االعرتاف  والشعوب/عدم  األمم  بني  التمييز  الثقافات/رفض 

التفوق أو الهيمنة الثقافية، وما تستند إليه من مفاهيم عنرصية 
أو شوفينية... كام أكدت اليونسكو حق كل شعب يف الحفاظ عىل 
هويته الثقافية، وتبّنى إعالن مكسيكو عام 1982 هذا الحق مؤكداً 
احرتام الهوية الثقافية، وعدم السعي إىل فرض هوية ثقافية باإلكراه 
الهيمنة  عىل أي شعب، فإن واقع الرصاعات والحروب ومحاوالت 
واالستعامر مبختلف األشكال الحديثة يقوض هذه املبادئ بدرجات 
منطقتنا  ولعل  والشعوب،  املناطق  حسب  مستوياتها  تختلف 
العربية وقارتنا اإلفريقية بتنوعها الثقايف وثرائها الحضاري هي األكرث 
إىل  أقصاها  يف  تصل  التي  واملدروسة  املمنهجة  لالنتهاكات  عرضة 

نوايا اإلبادات الجامعية لحضارات وجامعات ثقافية...
لقدراتها،  وتعزيز  للثقافات،  اغناء  هو  الثقايف  التنوع  أن  فرغم 
وإكسابها أبعادا إنسانية، وإطالق العنان آلفاقها اإلبداعية، إال أنه 
يف أغلب األحيان يتم التعامل مع تنوع ثقايف عىل معنى العداوة، 
وعىل معنى املواجهة والكراهية والرصاع، فإفريقيا التي متثل حسب 
مثلت  إفريقيا  رشق  وسط  وخاصة  البرشي،  الوجود  أصل  العلامء 
وما  الرقيق  تجارة  به  ونعني  اإلنسانية،  االنتهاكات  مرسحا ألخطر 
السكان  لغات  أو  األقليات  لغات  استخدام  حظر  من  عنه  نجم 
التمييز  جانب  إىل  الثقافية،  الحقوق  ألبسط  وطمس  األصليني 
الهويات  مختلف  بني  السلمي  التعايش  يجعل  ما  وهو  العنرصي 
إلفقاد  املمنهجة  الحمالت  أمام  املنال...  صعيب  أمرا  العرقية 

الشعوب اإلفريقية ذاكرتهم الثقافية.
والدعوة  الثقافات،  بني  االختالف  أن  لنا  يثبت  اإلفريقي  املثال  إن 
متدنية،  وأخرى  عالية  بثقافة  واإلقرار  أخرى،  عىل  ثقافة  لهيمنة 
وثقافة كونية وأخرى محلية هو من صنع السياسات التي تحاول 
إقامة الحواجز والحدود بني األمم والشعوب والحيلولة بني التقارب 
بينها، وقطع حبال التواصل الذي تعد الثقافة أداته املثىل ووسيلته 
األكرث نجاعة وجدوى، وهو ما لخصة كلود ليفي سرتاوس يف مقولته 
اإلشكال  فإن  وبالتايل  بالهمجية«،  قال  من  إال  ليس  الهمجي  :«إن 
املتعلق بالتنوع الثقايف واالختالف الفكري إمنا هو يف أساسه إشكال 

الحريات وإشكال حق الشعوب يف تقرير مصريها.

4/ دسترة الحقوق الثقافية في تونس... هل تكفي؟
الحق يف التعليم واإلعالم والثقافة وحرية التعبري والضمري وامللكية 
ابرز  والتعذيب،  التكفري  ومنع  الجنسني،  بني  واملساواة  الفكرية 
للفصل  النهائية  الجديد، فالصيغة  التونيس  الدستور  من  يعنينا  ما 
اإلبداع مضمونة،  الثقافة مضمون. حرية  41  تقول إن »الحق يف 
تأصلها  الوطنية يف  الثقافة  وتدعم  الثقايف،  اإلبداع  الدولة  وتشجع 
وتنوعها وتجددها، مبا يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح 
الدولة  الحضارات، تحمي  بني  والحوار  الثقافات  مختلف  عىل 
نص  كام   .« فيه  القادمة  األجيال  حق  وتضمن  الثقايف  املوروث 
النيل منه  امللكية مضمون وال ميكن  أن »الحق يف  الفصل 40عىل 
الفكرية  امللكية  القانون  يضمنها  التي  وبالضامنات  حاالت  يف  إال 
مضمونة«، وهام فصالن مل تدونهام أعامل لجنة الحقوق والحريات 
تحركات  من  سبقهام  مبا  وإمنا  فقط،  التأسييس  الوطني  باملجلس 
ونضاالت متعددة من املبدعني واملثقفني وعموم الشعب التونيس 
الذي دافع عىل مدنية الدولة وجمهوريتها باعتبار هذه القيم هي 
الضامنة الحرتام الحقوق الثقافية والهوية الثقافية واملوروث الثقايف 
والحفاظ عليه لألجيال وحامية الحقوق املادية واملعنوية لكل منتج 

ثقايف.
كفيلة  ليست  الدستور  ضمن  الثقافية  الحريات  إدراج  أن  غري 
األساسية  املوارد  توفري  بنا  يجدر  بل  عليها،  والحفاظ  ملامرستها 
والهيئات  املدين  املجتمع  مهّمة  تكون  وهنا  الواقع،  يف  لتنفيذها 
يجب  بل  يكفي،  ال  وحده  الدستور  أن  كام  والدستورية.  الرقابية 
والفنون  واألدب  بالفكر  النهوض  عىل  قادرة  قوانني  يف  يرتجم  أن 
الحمالت  تنظيم  العمل عىل  أن  الثقافية، كام  التعبريات  ومختلف 
دفع  إىل  إضافة  الثقافية،  الحقوق  بقيمة  للتوعية  التحسيسية 
شأنها  من  الثقافية  الفضاءات  وتهيئة  الثقايف  املجال  يف  االستثامر 
أوىل  بدرجة  الثقافية  الحقوق  ملنظومة  أن متثل حصانة مجتمعية 

ومنظومة حقوق اإلنسان ككل.

الحقوق الثقافية ...
أفق التحرر االنساني

»إن الهمجي ليس إال من قال بالهمجية«
كلود ليفي سرتاوس

نطالع يف املادة 15 من »العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
الدول  بأن   :1976 سنة  التنفيذ  حيز  ودخل   1966 سنة  صدر  الذي  والثقافية« 
األعضاء تقر بأن من حق كل فرد أن يشارك يف الحياة الثقافية، أن يتمتع بفوائد 
واملادية  املعنوية  املصالح  حامية  من  يستفيد  وأن  وبتطبيقاته،  العلمي  التقدم 

املرتتبة عىل أي إنتاج علمي أو أديب أو فني من تأليفه.

 بقلم: ناجي الخشناوي                                             

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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ِبْسم الله الرحمن الرحيم
يا أبناء شعبنا العظيم يف كل مكان،،

يا أبناء أمتنا العربية واإلسالمية
واألحرار واألصدقاء يف العامل،،

ومن  الصغرية  زنزانتي  من  اليوم  أخاطبكم 
األرسى  آالف  وسط  ومن  اإلنفرادي  العزل 
الذين قرروا  وباسمهم، ومن بني آالف األرسى 
خوض معركة الحرية والكرامة، ومعركة الرشف 
الطعام،  عن  املفتوح  والبطولة،معركةاإلرضاب 
وذلك دفاعاً عن حق األسري يف الحرية والكرامة.

األسري  يوم  مع  تتزامن  التي  املعركة  وهذه 
مليون  يقارب  ما  تعرض  وقد  الفلسطيني، 
واإلهانة  والتعذيب  لإلعتقال  فلسطيني 
الجسدي  التعذيب  أشكال  ولكل  واإلذالل 
والنفيس والحط من الكرامة اإلنسانية وظروف 
قاهرة ومريرة يف باستيالت اإلستعامر الصهيوين 

الغاشم.
خاض األرسى عرشات االحتجاجات واإلرضابات 
تحت  قرن  نصف  خالل  وسقط  الطعام  عن 
وبسبب  السجون  ويف  الزنازين  يف  التعذيب 
القتل العمد واالهامل الطبي املتعمد ما يزيد 

عن 200 أسري شهيد.
وتلقي إرسائيل سنوياً بآالف األرسى يف غياهب 

السجون ومعسكرات اإلعتقال وتقوم بنقلهم خارج األرض 
الفلسطينية املحتلة عام 1967 يف انتهاك صارخ للمعاهدات 
واملواثيق الدولية، وتقوم مبحاكمتهم من قبل محاكم تفتقد 
ادوات  من  اداة  وهي  مقاطعتها  ويتوجب  للرشعية  متاما 
يف  اإلرسائييل  القضاء  جهاز  زال  وما  شارك  وقد  االحتالل، 
جرائم االحتالل من إعتقال واحكام جائرة وتعذيب وتنكيل، 
وقد شهدت السنوات األخرية زيادة غري مسبوقة يف حجم 
الكرامة  من  والحط  للتعذيب  االرسى  وتعرض  اإلعتقاالت 
عمدت  كام  ذويهم.  وحقوق  حقوقهم  وانتهاك  اإلنسانية 
التي  األرسى  مكتسبات  مصادرة  عىل  إرسائيل  حكومة 

حققوها عىل مدار نصف قرن من التضحيات والنضال.
إننا إذ نخوض هذه املعركة، معركة الحرية والكرامة، كجزء 
ال يتجزأ من كفاح شعبنا، يف شهر نيسان، شهر مجزرة دير 
ياسني، وعبد القادر الحسيني، والشهداء القادة وشهر أبو 
التاسعة والستني  جهاد، وشهر يوم األسري، وعشية الذكرى 
للنكبة، ويف العام املئوي لوعد بلفور االستعامري، وعشية 
ذكرى مرور نصف قرن عىل اإلحتالل عام 1967 وبإعتبار 

نظام  إلنهاء  شعبنا  كفاح  من  يتجزأ  ال  جزء  املعركة  هذه 
األبارتهايد واالحتالل واإلستيطان، ومن أجل إنجاز الحرية 
والعودة واإلستقالل والكرامة، فإننا نتطلع إىل شعبنا العظيم 
وطنية  شعبية  حركة  أوسع  إلطالق  تواجده  أماكن  كل  يف 
وسياسية ملساندة األرسى يف معركتهم العادلة، وندعو أبناء 
شعبنا ألوسع مشاركة يف املظاهرات واملسريات واإلعتصامات 
أبو مازن والقيادة  الرئيس  العامة وندعو األخ  واإلرضابات 
الفلسطينية والفصائل اىل القيام مبسؤولياتهم، والتحرك عىل 
لتحرير األرسى ومساندتهم يف معركتهم،  املستويات  كافة 
كام ندعو كافة املؤسسات الرسمية وغري الرسمية ملساندة 

الحراك الشعبي تضامنا مع االرسى.
الغاشمة  االحتالل  لسياسات  للتصدي  االرضاب  ويأيت 
املدى  وطويل  تعسفي  اعتقال  من  واملتصاعدة  املستمرة 
وعقابية  تعسفية  واجراءات  وتنكيل  وتعذيب  واختطاف 
ضد االرسى ومعاناتهم من االهامل الطبي وانتهاك حقوقهم 
وحقوق ذويهم بالزيارة والتواصل االنساين. وإننا إذ نؤكد 
التضحيات  كانت  مهام  املعركة  هذه  خوض  عىل  بقرارنا 

والعذابات واآلالم، فإننا عىل ثقة ان أرسى 
لهذا  باإلنتامء  يترشفون  الذين  فلسطني 
والثبات  الصمود  عىل  وقادرون  الشعب 
تكفلها  التي  حقوقهم  وإنجاز  واإلنتصار 

املواثيق الدولية والقانون واالتفاقيات،
يا أهلنا،

والشتات  واملخيامت  الوطن  يف  شعبنا  يا 
واملنايف وبالد اإلغرتاب،،

يا أبناء األمة العربية واإلسالمية
أيها األحرار واألصدقاء يف العامل

والكرامة  الحرية  إننا ونحن نخوض معركة 
وحامس  فتح  قياديت  إىل  بالنداء  نتوجه 
وقادة فصائل العمل الوطني واإلسالمي إىل 
إطالق حوار وطني رصيح وعميق من أجل 
مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، ولتأسيس 
لكافة  املستندة  والرشاكة  العهد  وثيقة 
مقدمتها  ويف  املوقعة،  والوثائق  اإلتفاقيات 
وثيقة األرسى للوفاق الوطني، وذلك تحضرياً 
لعقد مؤمتر وطني للحوار الشامل مبشاركة 
كافة القوى والهيئات والشخصيات، لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد نهايئ 
والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  إلجراء 

ولعضوية املجلس الوطني.
يا شعبنا العظيم،

يا شعب الثورات واإلنتفاضات...
الصهيوين  الغزو  وجه  يف  األسطوري  الصمود  شعب  يا 

اإلستعامري،،
ووقفتكم  دعمكم  وعىل  عليكم  هو  الوحيد  رهاننا  إن 
ومساندتكم لهذا اإلرضاب، الذي يأيت يف وقت يتوجب فيه 
أن يستعد شعبنا إلطالق أكرب حركة عصيان وطني ومدين 
شامل يف مواجهة نظام األبارتهايد يف فلسطني واإلستعامر 

واإلحتالل.
وإننا عىل ثقة ان وفاء األرسى لبالدهم وشعبهم ووطنهم 
يتجزأ من  ال  املعركة هي جزء  وان هذه  بالوفاء،  سيقابل 
معركة شعبنا من أجل الحرية والعودة واإلستقالل والكرامة.

ولنا لقاء قريب.
املجد للشهداء
الشفاء للجرحى
والحرية لألرسى

عاش الشعب الفلسطيني ا

15 افريل 2017
نداء القيادي االسير مروان البرغوثي

الى الشعب الفلسطيني...
تونس في 24 أفريل 2017

بــيــان االتحاد العام التونسي للشغل 
التوايل يخوض أكرث من 1600 أسري فلسطيني يف سجون الكيان الصهيوين إرضابا  الثامن عىل   لليوم 
عن الطعام تحت شعار إرضاب الكرامة متحّدين جربوت االحتالل الصهيوين وحصاره ومبدين صمودا 
بطوليّا، يف إطار حركة نضالية تصاعدية تسندها حركات تضامنية يف فلسطني املحتلّة ويف املخيّامت، 
وإّن املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للّشغل، وهو يتابع بانشغال وقلق صّحة األرسى 
الربغويث وسعي قوات االحتالل إىل  القائد األسري مروان  الذي عرفته صّحة  الخطري  التدهور  وخاّصة 

عالجه قرسيّا:
يعرّب عن تضامنه مع املرضبني عن الطعام ومع كافّة األرسى البواسل الذين يخوضون معركة األمعاء 

الخاوية ومل تلن عزامئهم وال ضعفت هممهم ويحيّي صمودهم وصمود عائالتهم.
ما تسلّطه قوى  الصهيوين مسؤوليته عن صّحة املرضبني وعن حياتهم. ويدين بشّدة  الكيان  يحّمل 
االحتالل الصهيوين عىل األرسى يف السجون من عسف عرب اإلطالة يف مّدة األحكام والتعذيب املاّدي 

والنفيس الذي يتعرّضون له وعرب سياسات العزل واملحارصة ومنع الزيارات.
بقضايا  املؤمنني  العامل  أحرار  وكّل  العريب  الوطن  ويف  تونس  يف  والدميقراطية  الحيّة  القوى  يدعو 
العزلة  الفلسطينيني من أجل كرس  تنظيم حمالت مساندة لألرسى  التحّرر واالنعتاق االجتامعي إىل 
املرضوبة حولهم وتحريرهم، وتنظيم حركات تضامنية لفّك الحصار اإلعالمي عنهم وإبالغ صوت األسري 

الفلسطيني إىل العامل.
يدعو االتحاد الدويل للّنقابات إىل تنظيم حملة نقابية دولية للضغط عىل الكيان الصهيوين حتّى يتّم 

تحرير األرسى ووقف معاناتهم.
الحرية لألرسى الفلسطينيني

املجد والخلود للشهداء
النرص لشعبنا يف فلسطني
ين الطبرّويب األمني العام نورالدرّ

على  الحائز  التونسي  الرباعي  رسالة 
األمين  إلى   2015 للسالم  نوبل  جائزة 

العام لألمم المتحدة
سعادة األمني العام لألمم املتّحدة،

يترشّف الرباعي التونيس الحائز عىل جائزة نوبل 
للشغل  التونيس  العام  )االتحاد   2015 للسالم 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد 
التونسيني  للمحامني  الوطنية  والهيئة  التقليدية 
االنسان(،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة 
الحالة  تدهور  إىل  سعادتكم  اهتامم  نلفت  بأن 
يخوضون  الذين  الفلسطينيني  لألرسى  الصحية 
إرضابا عن الطعام منذ سبعة عرش يوما حتى اآلن.
إننا نوّجه نداء إىل سعادتكم للمساعدة يف حشد 
لتحرير  )إرسائيل(  عىل  للضغط  الدويل  املجتمع 
بصورة  املحتجزين  الفلسطينيني  وإخوانا  أخواتنا 
حّد  ووضع  اإلرسائيلية  السجون  يف  رشعية  غري 

ملعاناتهم وأرسهم.
املعهود  وتضامنكم  دعمكم  عىل  نّعول  ونحن 
وعىل األمم املتحدة ولجنة حقوق االنسان التابعة 
معاناتهم  إلنهاء  عاملية  تضامن  حملة  لشن  لها 
أجل  من  املتحدة  األمم  قرارات  وتنفيذ  وآالمهم 
وعاصمتها  ومستقلة  فلسطينية حرّة  دولة  إقامة 

القدس الرشيف.

فنون وتعبير ...
فنون وتغيير.

بقلم: سيف الدين الجالصي 
رئيس جمعية فني رغما عني

ومصطلحات  مفاهيم  العريب  الربيع  انطالق  منذ  برزت 
مصادق  كان  ما  حررت  جديدة  فنية  تعبريية  وتحركات 
األدوات  تلك  وأخرجت  قدمية  تقليدية  مفاهيم  من  عليه 
اإلستيتيقية البديلة إىل الساحات الرحبة والشوارع سعيا إىل 
للدفاع عن  أداة ووسيلة  يكون  أن  أجل  من  الفن  توظيف 

الحقوق وللتعبري الحر. املجموعات الشبابية مثال والتي اكتسحت الفضاء العام  لتحرره من 
االستبداد السلطوي العنيف ساهمت  يف  تحويل الجدران إىل لوحات وجداريات تثمن قيمة 
الحرية والكرامة اإلنسانية فنجد تلك الرسومات واملخطوطات يف أكرب شوارع العاصمة تطالب 
باملساواة بني الجنسني واألخرى تلفت النظر إىل رضورة التصدي لكل أنواع العنف ضد املرأة، 
يف  تختلف  شعارات  من  األخرى  تسلم هي  مل  العمومية  املؤسسات  وجدران  األزقة  أن  كام 
رسائلها شكال ولكنها تتوحد يف معناها مضمونا أال وهو املطالبة بالحق، حق الشغل، الحق 
يف بيئة سليمة  والحق يف الثقافة والصحة والتعليم الجيد وحق التظاهر السلمي وغريها من 

الشعارات التي تزين بألوانها وفوضويتها شوارع البالد ومنشآتها. 
كام أن الحراك الثقايف الشبايب البديل جعل الشوارع اليوم مساحات عفوية ومفتوحة إلتاحة 
التفاعالت بني »العامة« واإلبداع ، مازجني الفنون بقضايا اإلنسان ومؤمنني بدور الثقافة والفن 
يف التغيري، تغيري السلوكيات والعقليات السائدة والغري متفتحة ، رافعني أجسادهم الراقصة 

أمام غدر اإلرهاب وأعداء الحق يف الحيا. 
الشوارع  الفني واملرسحي يف  األداء  الحائطية وأساليب  املستخدمة وامللصقات  األلوان  علب 
عالقة  مفاهيم  طرحت  نقدية  وجاملية  وسياسية  فكرية  مقاربات  عن  مستنبطة  وفلسفته 
املنهج من  ، ليصري اختيار هذا  الفن باالحتجاج والتوعية والتحسيس  بالفن وعالقة  اإلنسان 
الفنون  يناهض الرؤية العنرصية الظاملة,  وهذه الرؤية يساهم الفن يف التصدي لها و يجعل 
التعبري تكتيكا ملقاومتها ورفضها بحس نقدي وتعليم تثقيفي قصد مراجعة وضعية حقوق 

اإلنسان يف تونس و مدى فاعليتها عىل ارض الواقع.
هم فنانون إىل اليوم يعربون بلغة املهمشني واملنسيني مبفرداتهم التي ال تخضع النتهاك كرامة 

الغري وتعذيبه .
امللحة  االجتامعية  الشواغل  صلب  يف  ولغته  الجسد  ألوان  إدراج  عىل  يجِرؤون  فنانون  هم 

ليساهموا بشكل أو بأخر يف الحراك الشعبي الذي ينادي بصوت واحد والزال : 
شغل .. حرية .. كرامة وطنية 

يمكنكم اإلطالع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 

http://jamaity.org/agenda
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رسالة إلى مجلس النواب وإطالق حملة توقيعات
وصدرت عن هذه التظاهرة رسالة  إىل مجلس النواب طالب 
فيها املنظمون مجلس النواب باالستجابة إىل واجب التضامن 
الرسالة  النص  جاء  حيث  الفلسطينيني  األرسى  النواب  مع 

كالتايل: 
الفنانون  نحن  الشعب،  نواب  مجلس  رئيس  السيد  »إىل 
والعاملون يف الثقافة واملواطنون املشاركون يف ارضاب الجوع 
الرمزي تضامنا مع األرسى الفلسطينيني املرضبني عن الطعام 
منذ يوم 17 أفريل يف سجون االحتالل واستجابة لنداء املناضل 
والنائب الفلسطيني مروان الربغويث نتوجه بهذه الرسالة إىل 

مجلس نواب الشعب.
يقّر  بدستور  الذي يرشع  التونيس  الشعب  نواب  أنكم   ومبا 
نوابنا  انكم  ومبا  الفلسطيني  الشعب  قضية  مع  التضامن 
إليكم  يتوجه  الربغويث  مروان  كتبه  الذي  النداء  أن  ومبا 
عرب االستجابة  متثيل  أحسن  بتمثيلنا  نطالبكم  باألساس، 
زنازين  يف  القابعني  الفلسطيني  الشعب  نواب  لنداء 

املعامالت. وأحقر  أبشع  عليهم  ميارس  الذي   االحتالل 
واجب  نداء  إىل  وقت  أقرب  يف  تستجيبوا  أن  منكم  نطلب 
مع  يتامىش  الذي  املالئم  املوقف  تتخذوا  وأن  التضامن 
دستور الجمهورية التونسية 2014 الذي نّص عىل »االنتصار 
تقرير  يف  الشعوب  حّق  وعىل  مكان  كل  يف  للمظلومني 
مصريها ولحركات التحرر العادلة ويف ومقدمتها حركة التحرر 

الفلسطيني ومناهضة كل أشكال االحتالل والعنرصية«.
الرسالة  هذه   عىل  التوقيعات  لجمع  حملة  انطلقت  إثرها 

من أجل إرسالها إىل املجلس واملساهمة يف دفع املجلس إىل 
اتخاذ قرار بشأن ما يحدث واملساعدة يف كرس الحصار الدويل 

املفروض عىل قضية األرسى الفلسطينيني.

الفلسطينيين  النواب  مصير  البرغوثي:  مروان 
المعتقلين هو مصير الشعب الذي يمثلونه

والنائب  املناضل  بيان  قراءة  التظاهرة  خالل  تم  وقد  هذا 
املعتقل يف سجون اإلحتالل منذ  الربغويث  الفلسطيني مروان 

15 سنة والذي مثن فيه دعم الربملانات يف مختلف أرجاء العامل 
لحقوق الشعب الفلسطيني، مبا يف ذلك حقه يف تقرير مصريه، 
وإنهاء االحتالل الغاشم، وتحقيق السالم العادل والشامل وفقاً 

لقرارات الرشعية الدولية. 
النواب  اعتقال  يف  تستمر  إرسائيل  إن   الربغويث  وقال 
الفلسطينيني وكان  هو أول نائب فلسطيني يتم اعتقاله وذلك 
يف العام 2002، ومنذ ذلك الحني، اعتقلت إرسائيل 70 نائباً، 
أي أكرث من نصف أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني، وال 
يزال 13 منهم يقبعون يف سجون االحتالل، مام يعترب إهانة 
تعترب  كام  اإلنسان،  ولحقوق  وللدميقراطية  الربملانيني  لكل 

إهانة للحرية والعدالة، ويجب الرد عليها.
هو  الفلسطينيني  النواب  مصري  إن  رسالته  يف  الربغويث  وقال 
االحتالل اإلرسائييل  اعتقل  الذي ميثلونه، فقد  الشعب  مصري 
800 ألف فلسطيني خالل 50 عاما، أي ما يعادل %40 من 
الفلسطينية املحتلة. وال يزال 6.500 منهم  الذكور يف األرض 
يقبعون يف زنازين االحتالل، مؤكدا أن جميع املعتقلني  يف نظر 

إرسائيل مدانون وتهمتهم غري املعلنة هي رغبتهم يف الحرية، 
و تضحيتهم من أجلها.

محكمة  قبل  من  الربغويث  مروان  إدانة  متت  وقد   هذا 
إرسائيلية رفض اإلعرتاف بها و برشعيتها، بصفته ممثال لشعب 
يقبع تحت االحتالل، وحكم عليه بالسجن لـ5 مؤبدات و40 
بشهادة  »اإلرهاب« يف محاكمة سياسية صورية  بتهمة  عاماً 
هذا  األرض  وجه  عىل  دولة  أي  تقبل  ومل  الدوليني،  املراقبني 
قادة  مصري  هي  األحكام  هذه  مثل  الربغويث  واعترب  الحكم، 
فلم  التاريخ.  عرب  العامل  أرجاء  مختلف  يف  التحرر  حركات 
مانديال  نيلسون  عىل  التي حكمت  ريفونيا  محكمة  تستطع 
شعبه،  نضال  وعن  عنه  الرشعية  نزع  الحياة  مدى  بالسجن 
بل ساهمت يف نزع الرشعية عن نظام الفصل العنرصي الذي 

أصدر الحكم الجائر عليه.

على النواب رفع أصواتهم من أجل الفلسطينيين
العنرصي  الفصل  نظام  مناهضة  رمز  كاثرادا«،  »أحمد  وقام 

»األبرتايد« ) ورفيق نيلسون مانديال(، بإطالق الحملة الدولية 
لحرية مروان الربغويث وكافة األرسى الفلسطينيني، وهو الذي 
كان قد أطلق حملة الحرية ملانديال قبل أن مييض هو كذلك 
26 عاماً يف سجون الفصل العنرصي، ولهذا السبب تم إطالق 
هذه الحملة من زنزانة نيلسون مانديال يف روبن آيلند، وانضم 
واملئات  حكومة،  و120  للسالم،  نوبل  جائزة  حاميل  من   8
واملفكرين،  والفنانني،  واألكادمييني،  والقادة،  الربملانيني،  من 
ولهذا  الدولية.  الحملة  لهذه  املدين  املجتمع  ومؤسسات 
وبرملانات  وبرملانيون  للسالم  نوبل  جائزة  عىل  حائزون  قرر 
ترشيحي لجائزة نوبل للسالم دعامً لنضال شعبنا الفلسطيني 

من أجل الحرية.
وطالب الربغويث النواب يف العامل برفع صوتهم عاليا من أجل 
لوقفة عز من  إسكاتهم ودعاهم  تحاول إرسائيل  جميع من 
نسيانهم،  ليتم  الزنازين  غياهب  يف  بهم  الزج  تم  من  أجل 
ودعم املطالب العادلة إلرضاب األرسى الفلسطينيني وضامن 
احرتام القانون الدويل الذي يحفظ لهم حقوقهم، إضافة إىل 
تحقيق  يتم  حتى  الفلسطيني  الشعب  وكرامة  حرية  دعم 

السالم.

الدعوة إلى أشكال نضالية أخرى من أجل تحميل 
المجتمع الدولي مسؤوليته عما يحدث

وقد أدى الفنانون عامر القاسمي  وإحسان العريبي  وأمين 
وأمني مقني  أغاين عن الثورة وعن القضية الفلسطينية لكل 

من سيد درويش والشيخ إمام وغريهم من الفنانني.
حول  شهادة  اسكندراين  نوال  الكوريغرافية  الفنانة  وقدمت 
مشاركاتها يف مهرجان الرقص املعارص يف رام الله مؤكدة أن 
بكل  أجلها  من  ويناضل  الحياة  يحب  شعب  الفلسطينيني 
األشكال املتاحة حتى يف الفن معتربة أن االستغراب الذي يعرب 
عنه بعض مساندي القضية الفلسطينية من تقديم الفعاليات 
الفنية رغم االحتالل هو مغاالة ومجانبة لحقيقة أن الفن قادر 
عىل املساهمة يف التغيري وأن الفلسطينيني مدركون لهذا األمر 

جيدا.
يف  الهاممي  حمة  الشعبية  للجبهة  الرسمي  الناطق  وقال 
مداخلته إن املطلوب يف هذه املرحلة هو املرور إىل مراحل 
إحدى  مقر  أمام  شعبية  ملظاهرة  الحشد  مقرتحا  أخرى 
تحميل  أجل  من  بتونس  املتحدة  لألمم  املمثلة   املنظامت 

املجتمع الدويل مسؤولياته يف الكارثة التي تكاد أن تقع. 

تضامنا مع إضراب الكرامة في سجون االحتالل:

الفنانون يطالبون نواب الشعب 
باالنتصار للقضية الفلسطينية 

حاتم بوكسره   

يوم  الجاري  ماي   07 األحد  يوم  بالعاصمة  للفنون  مسار  بفضاء  انتظم 
إرضاب  تضامني مع األرسى الفلسطينيني يف سجون الكيان الصهيوين نظمته 
إىل جانب مجموعة مسار ومجموعة مرسح وسينام الريو وتنسيقية املرسح 
وحقوقية  سياسية  شخصيات  الفنانني  مع  للتضامن  فيه  وحرض  التونيس 

واكبت مختلف فقرات هذا اليوم.
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االنتفاضة الفلسطينية االوىل 1987
اندلعت االنتفاضة االوىل يف نهاية العام 1987 تحديدا يف التاسع من 
ديسمرب، وقد أذكر فيام أذكر أنه ويف تلك االثناء مل أتجاوز التاسعة 
عن  الراديو  مواجات  التقاط  تحاول  باكملها  العائلة  أن  عمري  من 
بعض االذاعات الفلسطينية لتعرف آخر االخبار حيث ويف تلك الفرتة 
تلفاز  محطتي  سوى  منطقتي  يف  سوى  تلتقط  الهوائيات  تكن  مل 
الرسمية اإلرسائيلية والتلفزيون األردين، وفيام أذكر أن الرواية كانت 

تتكلم عن إعدام ميداين ملجموعة من العامل يف قطاع غزة. 
مل أذكر الكثري أو افهم الكثري من نرشات األخبار لكنني اكتشفت نوعا 
جديدا من األغاين غري االغاين التي ألفتها حتى عمري هذا، املوسيقى 
الكالسيكية العربية فريوز وعبد الوهاب ووديع الصايف وأم كلثوم ، 
باالضافة لالغاين املدرسية.بدأت أتعرف عىل أسامء جديدة وموسيقى 
هذه  كانت  أفضل  بغد  وتعدنا  يحدث  ما  تروي  وأناشيد  جديدة 
امللتزمة،  باألغاين  تسمى  أنها  عرفت  بعد  وفيام  االنتفاضة«.  »أغاين 
أي امللتزمة بفكر وقضية. من أوىل االغاين التي علقت بذاكريت كانت 

أهزوجة فلسطينية...
عىل دلعونا وعىل دلعونا     احنا انتفضنا وما بيهدونا

من غزة انطلقت أول رشارة   لبت جباليا بهمة جبارة ) أغنية شعبية(
وظفت االغاين الشعبية مثل الدلعونة وظريف الطول بكلامت تحيك 
االنتفاضة لتحفيز الثورة االوىل ضد االحتالل االرسائييل بعد 20 عام 

من استيالء ارسائيل عىل الضفة الغربية وقطاع غزة .
وليك ال يعتمد املقال عىل ذاكريت الشخصية أجريت أستطالعا قصريا 
مع أصدقايئ ممن عايشو يف ريعان شبابهم إندالع االنتفاضة االوىل 
وكانوا ناشطني وناشطات يف فلسطني املحتلة عام   1948 ، الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
األغاين االكرث تكررا كانت :

أغنية »ثوري ثوري ثوري«  كلامت الشاعر عيل الجيالين وغناء فرقة 

أجاويد.
 أغنية شدي انتفاضة شدي. لثائر الربغويث وفرقته تل الزعرت.

 أغنية الفنانة جوليا بطرس حجار املنسيني.
وسوسن  عرفة  وامل  جوليا  الثاليث  غناء  للثاليث  املاليني  وين  أغنية 

الحاممي
االنتفاضة من مدينة غزة تحديدا وتدّعم  انطالقة   االغاين تحدثت 
االمر من خالل الهتافات التي استخدمناها يف املظاهرات التي كانت 
مناهضة  آلخر  من حني  املجاورة  واملدن  النارصة  مدينتي  يف  تنظم 
لالحتالل، داعمة لالنتفاضة وحق الشعب الفلسطيني بتقرير املصري 

بحيث هتفنا باملظاهرات: »من غزة طلع القرار انتفاضة وانتصار.«
من غزة انطلقت أول رشارة   لبت جباليا بهمة جبارة ) أغنية شعبية  

لحن دلعونا(
واالمتداد  االنطالقة  كلامتها  يف  تحدد  ثـوري  ثـوري  ثـوري  أغنية 

وتؤكد عىل األداة وفرسان هذه الثورة أيضا:
يف غزة وبالطة يف القدس ورام الله
صـرنا يف انتفاضه، كربنا باسم الله

نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا

ما بتعود ديرانا وما بيخزي عارنا اىل الدم والحجار
ثوريثوريهيهيهي

نتحدى  الرصاع  تغري  اعدينا  نتحدى  الرصاع  فجرنا  بأيدنا  الحجارة 
بحرارانا

والتحرر  باالستقالل  والحلم  باالمل  شعورا  تعطي  االغاين  وكانت 
وتدعو لالستمرار والتوسع لكافة املناطق حتى االستقالل:

حتى  تهدي  ال  الثورة  نار  يا  االحتالل   عىل  شدي  إنتفاضة  شدي 
االستقالل. 

شدي انتفاضة شدي ويا ثورة مدي  يف ميادين التحدي صبايا ورجال.

ويف هذه االغنية نرى أيضا أن الثورة مل تقترص عىل الرجال االنتفاضة 
ما  وهذا  الرجال  بجانب  النساء  فيها  شاركت  شعبية  ثورة  االوىل  

نسمعه يف الكثري من االهازيج واالغاين.
كام وقدمت أغاين االنتفاضة الرواية كاملة وخربت العامل عن أبطال 
االنتفاضة وأدواتها انتفاضة الحجارة، سّميت بهذا االسم ألن الحجارة 
الحجارة  رماة  من  الصغار  ُعرف  كام  فيها،  الرئيسية  األداة  كانت 

بأطفال الحجارة :
“ يا حجار رصت الحلم هدي بواب الظلم  ثائرين ثائرين  وطالع 

فجرك يا ها الليل”.)حجاراملنسيني، للفنانة جوليا بطرس(
وصغاره  بكباره  ضحى  أساطيل  تحدى  حجارة  بيده  شعب  “ثورة 

واجب مو جميل
 نحنا الحق ونحنا الثورة وهام صحاب الفيل جيل الحق وجيل الثورة

طيور األبابيل
 الزم يرميهم بحجارة حجارة من سجيل ال يركع ال يصغي ألمر هو

كيده يف تضليل وين وين
الدروع لو يا ىبكرة نفن اليل بوسط الضلوع أقوى من   أبينا اكتب 

زمان
عنوان والثورة أراضينا تهونً ما أبدا

عنوان الثورة إميان الثورة
املاليني( ) وين ساطيل”. اتحدى حجارة بيده شعب ثورة

 االغاين وصفت االحجار باالمل القادم من أجل الحرية املبتاغاة.
وعنام اشتد قمع االحتالل وزاد الشعور بأن الحجر وحده لن يحرر 
الفلسطيني  الشعب  مبؤازة  املطالبة  األصوات  جاءت  كانت  البالد 
ودعمه فيام يتعرض له من تنكيل وقمع وذلك ابان القمع بسياسة 
يكرسون  االحتالل  جنود  صور  الشاشات  عرضت  حيث   التكسري 
أطراف الشباب الفلسطيني بالحجارة، ومن األغاين التي حملت تلك 
الشاعر  والحان  كلامت  رائعة  وطنيةحامسية  أغنية  كانت  الرسالة 
الليبي عيل الكيالين، غناءالثاليث جوليا وأمل عرفة وسوسن الحاممي:
 وين املاليني الشعب العريب وين.. الدم العريب وين ... الرشف العريب

وين..
ناديتو ما جاين وايل من مية مليون

سهرانة مانام وتايل وهم ال يبرصون
الرشف انداس وبيتي خايل وهم مال وبنون

نسيوين ما يدروا بحايل بنولد يف السجون
وين وين

ناديت الجيوش صويت ماسمعوش
نا واخرتنا املُّر هو الثمن عارفني ُخريرِّ

 ومن الجدير ذكره أن األغاين مبجملها كانت تحمل ألحانا حامسية 
تؤجج املشاعر وتلهب الطاقات وتحفز الجامهري كلها للنزول بالشارع 

الستعادة األمل بإنهاء االحتالل والتحرر.
تلعب األغنية الوطنية دورها يف تعزيز الوجدان الشعبي واإلحساس 
بالتامزج مع األرض، كام تجّسد القيم واملعاين التي طاملا متسكنا بها 
كان  االوىل  االنتفاضة  يف  االغاين  دور  أن  شك  وال  عىل مر التاريخ. 
الدور االبرز يف حياة الشباب لفهم ما يحدث لتعزيز االنتامء الوطني 
ووصل ما قطعته الحواجز ما بني أبناء الشعب الواحد ما ظهر جليا 
بهذا التقرير البسيط وبرغم الحواجز اال أن االغاين وصلت الجميع 

وكان لها نفس الوقع والصدى.

األغاني ...
  تروي الحكاية تشحذ الهمم

وترسم المستقبل

محطات: تظاهرة فن المواطنة بامتياز
السيايس  الشأن  يف  املواضيع  من  مجموعة  الفنية  العروض  تطرح 
العام ويف دور الفن يف تعليم وإرساء قيم املواطنة من خالل نصوص 
الكاتب الرتيك املناضل عزيز نيسني كـ »يساري أنت أم مييني« التي 
إىل  الحزن  تحويل  استطاعت  إذ  والتقدمي،  اإلنساين  ببعديها  تتسم 
فرح ومتكني النفس اإلنسانية أن تجابه قسوة الحياة وعبثها من خالل 
تفصيالت  من  الكثري  يف  الكامنة  املفارقة  والتقاط  الالذعة  السخرية 
نجيب  »منني  كفيلم  مسار   ورشات  نصوص  خالل  من  أو  الحياة، 
الّروح« من إنتاج ورشة مسار للسينام مع أطفال مركز الّدفاع والّرعاية 

االجتامعيّة باملالّسني.
وبرنامج »محطات« هو  تظاهرة توليفية تقدم فعاليات فنية لخالصة 
السينام  يف   الورشات  إنتاج  تقدم  حيث  شهر  طيلة  الورشات  عمل 
الشهر  املقرتحة خالل ذلك  املواضيع  الفوروم واملوسيقى يف  ومرسح 
كام توفر فضاء للتعبري الحر والنقاش للشباب من الجنسني وذلك  عرب 
ترشيكهم يف مواضيع تهم الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
إىل حضور  إضافة  املذكورة   املجاالت  أخصائيون يف مختلف  يديرها 

مجموعات فنية تطرقت لنفس املواضيع.

القضايا  حول  الشباب  اهتامم  شد  يف  التظاهرة  هذه  غاية  وتبقى 
التي يفرزها الواقع الحايل، كام تسعى لنرش ثقافة املواطنة وحقوق 
العام  الشأن  يف  الدميقراطية  املشاركة  عىل  الشباب  وحث   اإلنسان 
وعىل التعبري عن آرائهم بكل حرية يف إطار سلمي بعيدا عن العنف 

والتعصب اإليديولوجي والديني. 

من أجل فن يحاكي هموم المواطنين
وتتواصل ورشات فضاء مسار للفنون يف عدة اختصاصات حيث يعمل 
الفضاء املنشأ منذ 0102 عىل تعميق تجربته من خالل نواديه القارة 
الجسد  خيال  الفوروم ومرسح  والسينام ومرسح  الراب  موسيقى  يف 
بديلة  ثقافة  لألطفال والشباب منذ سّت سنوات كام يسعى إلرساء 
خلق  واملساهمة  به  الحيطة  األحياء  متساكني  من  الفن  وتقريب 
مجتمع »ينبذ التمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو الدين أو 
الرأي السيايس أو أي رأي آخر... دون أية تفرقة بني النساء والرجال«.

ولهذا يتموقع فضاء مسار للفنون قرب مجموعة من األحياء تكرث فيها 
تفعيل  بغاية  والفكري  الديني  والتعصب  واالنحراف  البطالة  نسب 
بأن  مسار  من  إميانا  االبداعية  العملية  يف  املناطق  هذه  سكان  دور 
الفن من األولويات الحيوية للمجتمع التي تعمل عىل تلبيتها للجميع  
االنسانية  القضايا  وكل  والعريب  التونيس  املواطن  هموم  يحايك  بفن 
العادلة من خالل اميان فريقه العامل )من مؤسسني وموظفني ومدريب 
الورشات( بالدور األسايس للمجتمع املدين يف العمل عىل التغيري من 
خالل الربامج التعليمية والربامج الرامية إىل زيادة توعية الجمهور عرب 
آليات تفاعلية بخلق فضاءات ميكن لألفراد فيها التعبري عن ذواتهم 
أيضا  وبإمكانهم  املسبقة  املجتمعية  األحكام  وبعيدا عن  بكل حرية 

تطوير مهاراتهم التواصلية واإلبداعية لنرش حقوق اإلنسان. 

الثقافة حق للجميع
يفتح مسار أبوابه باملّجان الستقبال سّكان األحياء الّشعبيّة  للمشاركة 
بهدف  ينظّمها  التي  واملهرجانات  والتّظاهرات  الورشات  مختلف  يف 
الثّقايف وتعميم مفهوم »الثّقافة  الّنشاط  تحفيزهم عىل االنخراط يف 
مفتوحا  فضاء  يبقى   لهذا   ، الّشعبيّة  األوساط  لدى  للجميع«  حّق 
فّنية  مهارات  واكتساب  معارفه  تطوير  يف  يرغب  كّل  من  أمام 
جديدة أساسها مبادئ حقوق اإلنسان و قبول االختالف ونبذ العنف 

والتّعّصب.

 كام ميّكن مسار طلبة املعاهد الفّنية املحيطة به املجموعات الّفنيّة 
الفضاء للتاّمرين  الّشابة ومختلف مكّونات املجتمع املدين من قاعة 
قارا  جمهورا  ماستقطب  وهو  الفكريّة  الّندوات  وتنظيم  العروض  و 
بهذه  التّعريف  طريق  عن  جدد  رّواد  استقطاب  يف  بدوره  ساهم 
مختلف  يف  املشاركة  عىل  سّكانها  وحّث  أخرى  أحياء  لدى  التّجربة 

أنشطة الفضاء. 
ورشات قارة يف مراكز اإلدماج وإصالحية املروج: اإلدماج االجتامعي 

عرب الفن 
هذه التجربة مل تبقى حبيسة األحياء املجاورة للفضاء وإمنا تخطتها 
إىل مناطق أخرى تبقى هي األخرى يف أمس الحاجة إىل فعل ثقايف 
يسعى إىل صقل الذائقة الفنية جعل الحلم بغد أفضل  أمرا ممكنا  
اإلدماج  مراكز  شباب  أخرى هي  فئة  حاليّا  مسار  يستقطب   حيث 
يف  هيرش   ودوار  واملالسني  وسكرة  بالزهروين  االجتامعية  واإلحاطة 
وموسيقى  التشكيلية  والتعبريات  والّسينام  التفاعيل  املرسح  ورشات 

الرّاب.
كام يخوض فريق مسار تجربة جديدة مع وزارة العدل وذلك مبركز 
يتمثل  لفئة  ورشات  يقدم  حيث  باملروج   الجانحني  األطفال  إصالح 
قام   التي  الجزائية  األفعال  املركز بسبب  سبب وجودها األسايس  يف 
بها األطفال والتي تتجه أكرث إىل الرسقة  وجرائم العنف و االستغالل 
عىل  منهم  العائدين  من  العديد  يحافظ  كام   املخدرات  و  الجنيس 
ترتيب األعامل تقريبا التي دخلوا من أجلها ألول مرة إىل مركز اإلصالح.
ويرى  املركز  داخل  القلق  عليهم  يسيطر  الذين  األطفال  هؤالء 
الكثريون منهم املستقبل ضبابيا بعد املغادرة كام يشعر العديد منهم 
بالندم الرتكابهم أفعالهم وبنظرة املجتمع السلبية تجاههم كام من 
متثالت  إيداعهم  مبراكز  الجانحني  األطفال  لدى  تشكلت  أخرى  جهة 
املضطربة  و  القلقة  وضعيتهم  عن  بدقة  تعرب  اجتامعية  وتصورات 
الهجرة  مثل  الظواهر  بعض  من  مواقفهم  عىل  سلبا  ذلك  فانعكس 
الرسية التي يعتربها الكثري منهم حال لضامن املستقبل بعد املغادرة.

تساعد   أنشطة  وخلق  الحر  للتعبري  فضاء  توفري  إىل  مسار  ويسعى 
شباب مركز اصالح االطفال الجانحني باملروج  عىل الخروج من أزمة 
اليأس وفقدان الثقة يف النفس ويف دورهم كقوة تغيري داخل املجتمع  
والسلوكيات  والعقائدي   اإليديولوجي  التعصب  من   وإنقاذهم 
املحفوفة باملخاطر وحثهم عىل املشاركة املواطنية واحرتام االختالف 

وقبول اآلخر.

فضاء مسار وتوظيف الفن في خدمة 
حقوق اإلنسان واإلدماج االجتماعي 

حاتم بوكسره   

يف إطار برنامجه القار » محطات » ينظم فضاء مسار للفنون تظاهرة 
الفنية  ورشاته  نتاج  خاللها  يقدم   »2 الحضبة   « بعنوان  فنية  ثقافية 
للشباب و الناشئة وذلك يوم الجمعة 21 ماي 7102 انطالقا من الساعة 
مرسحية  عروض  املرسح  مجموعات  تقدم  حيث  يف  مساء  السادسة 
والسينام بفيلمني  قصريين واملوسيقى بعرض ايقاعي و كورال موسيقي 

ملجموعات مسار يف مراكز اإلدماج االجتامعي ويف األحياء الشعبية. 

بقلم نادرة أبو دبي سعدي
باحثة -   فلسطين
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سيقان القمح
حكايتي األوىل يف هذا الصدد عن عصام يونس، مدير مركز 
امليزان لحقوق اإلنسان يف غزة – فلسطني املحتلة،الذي يهوى 
الرسم بسيقان القمح والذي قام بعرض ما أنتجه من لوحات 
من كرامة مرىض الرسطان  للبيع لدعم مرشوع يحقق جانباً 

من قطاع غزة.
اإلبداع خصص عصام  استغرقت ساعات مطولة من  لوحات 
مرىض  انتقال  تسهل  حافلة  لرشاء  املالية  عوائدها  يونس 
الرسطان القادمني من غزة إىل القدس للعالج. الفكرة هنا أن 
هذه الحافلة ستؤمن انتقال املريض ومرافقه بني مقر اإلقامة 

أو فندق  الزيتون  إما فندق جبل  العالج، وهو  أثناء  املؤقت 
فيكتوريا  أوغوستا  ومستشفى  القدس،  مدينة  يف  بانوراما 
العالج  يؤمن  املطلع(الذي  مستشفى  باسم  كذلك  )املعروف 

اإلشعاعي أو الكيميايئ يف املدينة ذاتها.
فعىل الرغم من قرب مكان اإلقامة املؤقت أثناء العالج من 

املستشفى )مسافة 2 كلم عىل األكرث( إال أن عملية االنتقال 
عائلته،  من  يرافقه  ومن  للمريض  جدا  مضنية  املكانني  بني 
غزة  من  أساساً  تنطلق  التي  العالج  رحلة  عناء  من  وتزيد 
بالحصول عىل ترصيح خاص من سلطات االحتالل اإلرسائييل 
تسمح للمعني باألمر وأحد أو عدد من أفراد عائلته باالنتقال 
من قطاع غزة املحارص، إىل مدينة القدس يف الضفة الغربية، 

بداعي العالج.
بعد  بأكملها  املعاناة  تلك  مراحل  اخترب  الذي  يونس،  عصام 
به  يقوم  أن  ميكن  الذي  للحل  انتبه  الرسطان،  بداء  إصابته 
اقتناء حافلة توضع عىل ذمة املرىض وعائلتهم بني مقر اإلقامة 
واقرتح  باملشكلة  للتعريف  حملته  بدأ  واملستشفى.  املؤقتة 
الحل، ثم قرر أن يعرض لوحاته العزيزة للبيع لفائدة اقتناء 
الحافلة، وبالتايل كرّس مساحته الفنية لفائدة الحق يف الصحة 
فقط  ليس  اتساع  يف  اآلن  الحملة  غزة.  من  الرسطان  ملرىض 
لجمع التربعات حيث خصصت املستشفى حساباً بنكياً خاصاً 
لتلقيها، ولكن أيضاً للتعريف مبا تعانيه هذه الفئة من أهل 
غزة املحارصة من مشقة يف الوصول إىل الحق يف الصحة يف 

ظل االحتالل.

فسحة ألملهم
ومن فلسطني إىل لبنان، حيث أتابع بشغف كبري أعامل دار 
الشيخوخة النشطة الذي تأسس عام 2006، وكان األول من 
نوعه من حيث طبيعة األداء، إذ خصص جهوده لفائدة النساء 
والرجال اللذين تقدموا يف السن وبات معظمهم وحيداً أغلب 
هذا  يخصص  واألحفاد.  األبناء  انشغال  بفعل  النهار  ساعات 
املتعددة  للفنون مساحة هامة ضمن مجمل نشاطاته  الدار 
وطبخ  الغذائية،  املنتجات  وإعداد  الزراعة،  تشمل  والتي 
الرتفيه  الفلسطينية، والرحالت االستكشافية يف إطار  األكالت 
الحياتية،  املراحل  نفس  عاشوا  أفراد  مع  الصداقات  وبناء 
فمنهم من اخترب التهجري واللجوء زمن النكبة وما تاله، ومنهم 

من شهد عىل تطور نظام العيش داخل املخيامت التي أنشأت 
إىل  تحولت  ثم  األمر،  بداية  بالستيكية  أو  قامشية  خيم  من 
تضاعفت،  اسمنتية  منازل  إىل  ذلك  وبعد  من صفيح،  بيوت 
عرب العقود السبعة املنرصمة، عدة مرات عموديا ضمن نفس 
املربعات السكنية االثنتي عرش القامئة عىل األرايض اللبنانية 
والتي ال تزيد مساحة أكربها عن 1.5 كلم مربع، لتحتوي منذ 
النكبة إىل يومنا هذا، النسبة األكرب من تعداد الجئي فلسطني 
الذي ناهز النصف مليون نسمة)504,376 حسب إحصاءات 
وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطني يف الرشق األدىن املؤرخة 

بـ 1 جانفي/يناير 2016(.
النشطة، يف مركزيها  الشيخوخة  املسنون من رواد دار  يقوم 
يف  البارد  ونهر  بريوت  يف  الرباجنة  برج  مخيمي  يف  القامئني 
كالرسم  الفنون،  من  أنواع  عدة  مبامرسة  اللبناين،  الشامل 
باأللوان الخشبية واملائية باستعامل الريشة، وصناعة األشغال 
اليدوية البديعة من مواد قابلة للرسكلة. يف هذه الفنون متعة 
العجائز؛ فمنهم من اكتشف معرفته  كبرية كام يروي هؤالء 
الفنون يكافح  التشكييل، ومنهم من جعلته  بالرسم والتعبري 
الجفاف الذي يجتاح خاليا دماغه ليصيبها تدريجياً بالزهامير، 
فيتشاركون  أحفاده  عامل  نفس  يف  يعيش  أصبح  من  ومنهم 
ابتداعه من قصص.  الرسومات ويضحكون حول ما يحاولون 
وهناك مجموعة أخرى من املسنني تتقن فن الحكاية وروايتها 
عىل  لتعريفهم  الفلسطينيني  الالجئني  من  شابة  أجيال  عىل 
مدن وقرى فلسطني، وتراثها وخبايا التاريخ يف أزقتها وترابها. 
العجائز  هؤالء  به  يقوم  الذي  الفن  من  الثالث  النوع  أما 
املبدعون فهو التأمل وذلك لتحفيز ما لديهم من موهبة يف 

التفاؤل وكذلك لتعزيز عالقتهم مع الحياة.
شّكلت الفنون لهؤالء املسنني فسحة أمل وتفاؤل كبريين أوالً 
بجعلهم موجودين ضمن برامج عمل منظامت املجتمع املدين، 
ليس لتقديم طلبات االستشفاء والعالج فقط، وإمنا للمشاركة 
وبشكل نشط جدا فيام تبقى من حياة اللجوء وملء الوقت 

مبا ميتع الروح بعد أن شاخت يف حلو األيام ومرها.

باقون ما بقينا
الفن موجود يف عيون كل إنسان عىل هذه البسيطة، حتى وإن 
املسدسات  طلقات  العيون  تلك  تحمل  التي  األجساد  أردت 
ترحل  الناسفة.  العبوات  أو  للصوت،  الكامتة  غري  أو  الكامتة 
العيل،  كنفاين، وناجي  الفن ورسالته. غسان  األجساد ويبقى 
وجوليانو مري خميس رُِحلوا عن هذه الحياة اغتياال ألن خيط 
ما  ثنايا  من  املنبعث  والصوت  فنونهم  من  املنبعث  الضوء 

جسدوه من لوحات ومرسحيات أقلق ساكني الظلامت الذين 
ال يفقهون للحرية والتحرر معنى.

تبقى األعامل الفنية خالدة، وتخلد معها أسامء من أبدعوها، 
ليصبح املوت ضئيالً خافتاً وخابياً أمام ذلك النور األّخاذ الذي 
يسافر يف العوامل املتتالية ليعرف بنفسه قائالً: “أنا الذي اغتيل 
صاحبي بعد أن وضعني حربا فرصت بعد نزيفه أحمراً دموياً 
ال متناهيا منسابا كاألنهار وعابراً للبحار يعرفني أجيال األمس 

واليوم والغد ألنني قيامة يف حرضة املوت”.

حياتنا  بخبز  محملة  سنابالً  كانت  التي  القمح  سيقان  فمن 
والتي أصبحت بفعل الفن رسالة حق تبتغيأن تحمل ملرىض 
من  املسنني  إىل  بكرامة،  االستشفاء  يف  حقهم  الكرام  غزة 
مخيمي برج الرباجنة ونهر البارد يف لبنان الذين عادوا بفعل 
الفن للتأمل والتفاؤل بعد أن كانوا ينتظرون ما تبقى من عمر 
يف أرَْسٍ الوحدة املدمر، إىل فنانينا الشهداء الذين بقيت الحياة 
تتنفسهم انتصارا بفعل إرثهم الفني الذي مل يخبو ومل يندثر، 
الصمود  رسائل  بث  يف  وأبدعوا  روادها  تفّنن  جلية  مشاهد 
والنضال والحياة. هنا، أقف متأملة لتلك املنارات املضيئة يف 

عوامل تلك البحار التي تتقاذفنا بني احتالل وحصار ولجوء.

 منارات فنية من عوالم االحتالل
والحصار واللجوء

روال بدران
عضو فريق الحوكمة لتحالف دولة االتحاد في إفريقيا 

النور الذي ييضء دروب األفراد وأرواحهم ومجتمعاتهم.  الفن هو فيض 
هو أحد تلك الخيوط التي باإلمكان األخذ بها لالهتداء إىل سبيل ما، فإن 
قبل، وإن  الحال من  كان عليه  ما  الفن  للخلف فهمت من خالل  نظرت 
أردت أن تشخص الحارض فبإمكانك أن تحيك ذلك الخيط إلنتاج تصميامت 
تحفظ لألجيال القادمة، فتفهم يوماً ما كنا عليه نحن اآلن. هو فيض النور 
ذلك الذي يفتح أبوابك نحو عامل الخيال والتصور. وهل هناك أروع من 
النور ألن يتم تكريسه لفائدة حقوق اإلنسان؟ وهل هناك أبشع من طمس 

ذلك النور لرتهيب النفوس وكبح جامح إبداعها؟

»فلسطني« بريشة غسان كنفاين

مجموعة من إبداعات عصام يونس باستخدام سيقان القمح
خريطة فلسطني رسمها عصام يونس بسيقان القمح

جانب من نشاط »لقاء األجيال« لدار الشيخوخة النشطة يف مخيامت اللجوء الفلسطينية يف لبنان

لوحة كاريكاتورية لناجي العيل

أحد رواد دار الشيخوخة النشطة يف مخيم نهر البارد أثناء ورشة الرسم عىل الزجاج
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إن وقفة رسيعة عىل مداخيل الطرق تجعلنا نكشف النقاب 
عن تناقض صارخ بني مبادئ الزاوية ومقوالتها املؤسسة الزهد 
يف الدنيا وما قد نستنتجه من ثراء فاحش يف األكسسوارات 

املستعملة يف الخرجات )فضة وقامش....(
هكذا اذن عكس التنظيم االجتامعي االقتصادي عىل البنى 
الفنية الفرجوية فإذا هي تكريس للسلطة االجتامعية والفنية 
الجاملية يف اتجاه واحد لصالح شيوخ الطرق وشيوخ القبائل 
والعامل عىل حساب الفقراء الصوفيني والخاّمسة والعّشابة 
والفئات املفقرة يف األرياف فكيف انعكست هذه العالقات 

املهنية االقتصادية عىل البنى الفنية يف املدينة؟
متيزت عالقات العمل يف املدينة يف الصناعات البسيطة 
بالشدة والعنف واالكراه اللفظي الجسدي واملادي اذ يخول 
نظام العالقات لألمني نفوذا واسعا ويف اتجاه واحد من الصانع 

نحو االمني وشيخ املدينة. 
يستمد األمني نفوذه يف املقام األول من رئاسة الرابطة الحرفيه 
وثانيا من تضلعه يف شؤون الصناعة ثم من انتامئه لفئة 
األعيان وهو ما سمح ألصحاب الصناعات من حق يف استعامل 
العنف اللفظي واملادي الذي يصل إىل حّد الرضب الشديد 
لعاملهم ألتفه األسباب فكانت رشيعة« الفلقة »هي الرشيعة 

السائدة عىل حد تعبري الطاهر الحداد.9 
فال غرابة اذا ان ضمن الكاركوز يف عروضه هذا الكم من 
العنف اللفظي والرصاعات الكثرية يف خرافاته وهو ما الحظه 

الرحالة الفرنسيني وما جعل النخبة التونسية متتعض منه.
كام مثل الكركوز أيضا مصعدا اجتامعيا بالنسبة للرابطة 
الحرفية فعادة ما كانت العروض تقدم بعد غلق املتجر وامتام 
املهام التجارية ليتحول املقر اىل فضاء للعروض وهو بذلك 
محاولة لاللتصاق بفئة االعيان بتبنى مظاهرهم الفرجوية 
الرتكية وتدعيام لسلطة األمني الذي ينهمل رشعيته_ كام سبق 

وأرشنا _من ارتباطه بفئة األعيان.
إن هذا الشكل التنظيمي الرتاتبي« أدى إىل حامية الحريف 
املحافظ فقط .وهذا كابوس اقتصادي مناوئ لكل املستهلكني 
ويعرقل املنتج )..( وهو تكثيفا للقول مبثابة باإلعدام عىل 

الصناعات.10» 
اخفى الكاركوز األجساد وراء حجاب وحنطتها عروض 
اسامعيل باشا يف دمى خشبية وهو حال وسائل االنتاج الحرفية 
ممثلة يف وضعية الصانع والصطاصانع والقلفة والصطاقلفة... 
انها وضعية اقصاء املنتج الحقيقي لصالح األمني وشيخ املدينة 
وتعاود صور اإلقصاء لصالح الشيوخ يف التشكل من خالل 

النسق املديني.
أجمعت العروض الفرجوية يف تونس صوفية وموضوعية إىل 
تثبيت اتجاه واحد نحو األعىل نحو شيوخ الطرق والقبائل 
ونحو أمناء السوق وشيوخ املدن بإقصاء وترويض األجساد 
لصالح سلطة الباي وممثليها، إن التناغم بني االنتاج العائيل 
الفالحي والحريف خلق تناغام بني الريف واملدينة يف فرتات 
السلم وهي فرتات تكون فيها الطبيعة مدرارا .هذه السلسلة 
تأكدها سلطة كبري العائلة فكبري العرش وشيخ الطريقة فالباي 
بينام يأكدها املعلم يف األسواق واألمني فشيخ املدينة والباي.

اننا إذا إزاء سلطة الشيوخ الساعية لرتويض األجساد لصالحها 
انتاجيا واجتامعيا تنهل رشعيتها من املايض املجيد ومن فهم 
للفكر االسالمي وسلم قيم منترص لسلطة األب لكن هذا 
التوازن جاء عىل حساب الخامسة والعشابة والصناع والقلفة 
و ...وهي الفئات املترضرة مبارشة واذا اخّل التوازن يتوج 
بتحركات اجتامعية شعبية( ثورة عىل بن غذاهم وغومة 

املحمودي)

9  - الطاهر الحداد، العامل التونسيني وظهور الحركة النقابية - الدار التونسية للنرش، 

1984، ص 27-28

10  - محمد صالح املزايل، تطور تونس االقتصادي ...، مرجع سابق الذكر، ص107

ساهمت املظاهر الفرجوية للتونيس يف ترسيخ سلطة الحاكم 
بتكريس سلطة الشيوخ مقابل انسداد أفق العامل بأصنافهم

تجديد الفكر واالنسان
 إن االتجاه السائد بني النخبة التونسية بدايات االستعامر يف 
تحديد أسباب« تأخرنا وتقدمهم »راوحت بني اسباب داخلية 
وأخرى خارجية تفاعلت فيام بينها لتفرز انحطاطا اقتصاديا 
واجتامعيا شامال عمقت أزمة البالد، وفيام ذهب البعض إىل 
تضخيم دور االستعامر مع عدم إنكار تأثري العوامل الداخلية 
ذهب شق آخر إىل التشديد عىل العوامل الداخلية معتربا 

إياها السبب الرئيس يف تردي الوضع القائم.
أبرز محمد الصالح املزايل يف املسألة االقتصادية بصفة خاصة 
العديد من سلبيات اإلنسان التونيس التي ساهمت يف تهميشه 
االقتصادي مقارنا إياه باإلنسان األورويب أو نضريه اليهودي يف 
البالد لريجع األسباب املعرقلة يف تكوين التونيس ليصبح ذلك 
اإلنسان الجديد اآلخذ بناصية التمدن والتحرض ليواصل البناء 

الحضاري ويشهد له التاريخ عىل مجده وقدرته.
فانحطاط التونيس نابع أساسا من قدامة هياكله(11اجتامعية 
واقتصادية وحضارية )واغراقه يف املحافظة ويستخلص 
«إجامال للقول فإننا يف البالد التونسية باستثناء بعض تجليات 
الروح الجديدة ال تزال وجها لوجه مع األشكال البدائية 

للنشاط االجتامعي12»
ولعّل االتجاه املهمني يف تقييم الوضع الراهن للتونيس اعترب 
األزمة الراجعة أوال وقبل كل يشء إىل تأخر وسائل العمل 
فيؤكد باش حانبة»أن التونيس مدعو إىل تغيري أسلوب عمله 
وهندامه وكذلك أفكاره إذا كان ال يرغب يف االنقراض نهائيا 

تاركا أرض أجداده آلخرين أكرث منه عمال وجسارة13»
بينام ركز الثعالبي عىل اصالح املؤسسة الدينية بتخليص 
الفكر الديني من التفاسري السطحية واعتربه متطورا تطور 

املجتمع والعرص ومتالمئا مع املدنية االوروبية.
اعترب الثعالبي مسألة التضامن يف بعده اإلسالمي القرآين 
مسألة عميقة تحتاج اعادة نظر يف الفكر الديني التقليدي 
الذي عمق الفروقات بني فئات املجتمع، ويف هذا اإلطار انتقد 
وضع املرأة مبا هي عنرص أسايّس يف املجتمع، ورأى أّن صالح 
حال املجتمع ال مير إالّ بصالح حالها، وأّن التضامن االجتامعي 
ال قيمة له دون حضور املرأة الفعال يف التاريخ فدلل أنّه 
من الخطأ أن تسرت املرأة املسلمة وجهها فاملرأة ال ينبغي 
أن تكون محجوبة »ألن« خلع ذلك الحجاب معناه تحرير 

11  - محمد الصالح املزايل، تطور تونس االقتصادي، تعريب الهادي التيمومي، بيت 

الحكمة، قرطاج، 1990، ص 73

12  - محمد الصالح املزايل، تطور تونس االقتصادي، مرجع مذكور، ص114 

13  - عبد الجليل الزاوش، جريدة  le Tunisien  بتاريخ18 _04 _ 1907   

املرأة املسلمة، وإشهار الحرب عىل التعّصب والجهالة، ونرش 
أفكار التقّدم والحضارة وصيانة املصالح العليا لألرسة والرتاث 

العائيل14 »
وميكننا ان نستشف محاولة الثعالبي فصل الديني عن 
السيايس محاوال تتبع ترسب الشأنني من خالل حديثه عن 
«املذاهب اإلسالمية15 »ورأى أّن ظهور األحزاب املوالية لعيل 
بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان والخوارج كان وراء 
تشتت املسلمني وتفرّقهم خاّصة أّن« جميع تلك األحزاب 
كانت يف أّول األمر سياسية ثّم ما لبثت أن تحّولت إىل أحزاب 

دينية 16ثم»انبثقت عنها املذاهب األربعة17.« 
يف هذا اإلطار املعريف ومن زاوية النظر هذه أصبح املرسح 
أداة حضارية مقابلة ألدوات التعبريية العتيقة وأجمعت 
الصحف التونسية عىل األهمية الحضارية لهذا الفن وقدرته 

عىل تقويض الوضع الراهن.
فبعد التحّصل عىل فتوة تقر برشعية التشخيص من خالل 
موقف محمد عبده محدثا الشيخ محمد رضا صاحب 
مجلة املنار عن فن التشخيص18يصبح املرسح فضاء فرجوي 
اجتامعي حر متخلص من تشويهات املتصوفة للدين قادر 
عىل تضمني قضايا راهنة ويحقق تضامنا اجتامعيا تكون املرأة 

فيه مشاركة زيادة عىل قدراته التواصلية والتعليمية
انه تصور جديد للعامل قوامه تخليص السيايس واالجتامعي 
والفرجوي من سلطان املقدس وهو تصور مقر برتهل 
التقنيات الصناعية والهيكلية والتنظيمية آلليات الحكم 
وقيادة املجتمع وجب تطويرها وتخليصها من القدم وال 
يتم ذلك اال بتبني اليات حضارية اثبتت نجاعتها وقدرتها 
عىل الفعل يف الطبيعة واملجتمع واكدها التفوق الحضاري 

الفرنيس الذي خربه التونيس عن قرب.
ان تخليص املظاهر الفرجوية مام هو ديني اصبح رشطا 
للتقدم والتحرض فتسعى النخب لتحرير املرأة ويسمح لها 
باملشاركة يف املشهديّة الحديثة ويتخلص الفكر من الخوارق 
والبدع والكرامات ويحل محلها الوقائع التاريخية واالنتصارات 
الحضارية ويتحرر االنسان التونيس من الخنوع واالنطواء 
والتواكل اىل انسان مشارك قادر عىل الفعل .هذا التحول يف 
رؤى التونيس للعامل يسمح للفن املرسحي ان ينهل رشعية 
لوجوده واتخاذ موقع ريادي يف املشهد الفكري والسيايس 

للتونيس.

14 -  عبدالعزيزالثعالبي،روحالتحررفيالقران،مرجعمذكور،ص24

15 -  وهو العنوان الذي اختاره املرتجم للفصل الخامس

16  - عبدالعزيزالثعالبي،روحالتحررفيالقران،مرجعمذكور،ص47

17  - عبدالعزيزالثعالبي،روحالتحررفيالقران،مرجعمذكور،ص47-48

18 - انظر، محمد عبدة، األعامل الكاملة، دراسة وتحقيق محمد عامرة، بريوت 1972 
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من العروض الفرجوية إلى الفن المسرحي
 رؤية حقوقية لإلنسان التونسي

 .Iالفرجة التقليدية رؤية محافظة للعامل:
التونسية بحركية  متيز املجتمع  يف اإليالة 
مهنية ضعيفة ذلك أن ابن الراعي يتحول إىل 
راع بصفة تكاد تكون آلية وابن الفالح يبقى 
فالحا ويتابع تقاليد اآلباء واألجداد يف املجال 
الزراعي وابن النساج يصبح نساجا« هكذا 
فإن الهيكل املهني للمجتمع كان جامدا وال 

يعرف إال حركية طفيفة«.1
استحوذت العائلة إذا يف الريفكام يف املدينة عىل حد السواء_ 

رغم وجود تفاوت ضعيف _عىل التنشئة االجتامعية واملهنية 
هذه التنشئة انطلقت أساسا من مقاربات دينية وقيمية 
ولعل فهم الدين االسالمي بجناحيه السني والصويف كان األبرز 
يف تحديد طبيعة هذه التنشئة إذ مثل الدين االسالمي منذ 
فتح شامل افريقيا رافد اساسيا من روافد الثقافة االجتامعية 
لشعوب شامل افريقيا ورغم عسورة هذه الحمالت العسكرية2 
فقد اتخذت ايضا بعدا ثقافيا ودينيا ولغويا ترّسخ عرب التعليم3 
ومرت افريقية مبذاهب دينية عدة 4وتأكد املذهب املاليك 

لدى عامة الشعب مع األمام سحنون ومدرسته5
وعكس تصورا شديد املحافظة لريبطه ابن خلدون بالرحلة إىل 

الحجاز والبيئة القبلية البدوية لتالؤمه مع طبيعتها فيؤكد: 
»اما مالك رحمه الله فاختص مبذهب اهل املغرب واالندلس...      
فالبداوة كانت غالبة عىل اهل املغرب واالندلس ومل يكونوا 
يعانون الحضارة التي ألهل العراق فكانوا ألهل الحجاز اميل 
ملناسبة البداوة ولهذا مل يزل املذهب املاليك غضا عندهم 
ومل يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كام وقع يف غريه من 

املذاهب«.6
هكذا اذن يربط ابن خلدون البنى الفكرية الدينية بالبيئة 
البدوية الغالبة عىل شامل افريقيا فجاء املذهب املاليك شديدا 
شدتها متالمئا مع أعرفها ومقوالتها يف الرشف والعفة، صلبا 
غري قابل للنّي فهو مل تهذبه املدنيّة عىل حد تعبريه وهو ما 
أكد الطابع الثابت والتصور الذي يذهب حد معاداة التطور 
واالجتهاد وتبني اساليب حضارية مبتكرة ولّعل وضعية 
املتحصن من الوافد منذ سقوط األندلس ثم املحاوالت 
االسبانية يف السيطرة عىل شامل افريقيا جعلت من املذهب 

املاليك أداة تحصني حضاري متشدد ضّد كل محاولة تغري.

 -1األقرص نصريي .املجتمع التونيس املعارص 2001 - 1881 دراسة سوسيو دميغرافية 

وحدة التنمية واملحيط االجتامعي، جامعة صفاقس 2010 الطبعة األوىل نوفمرب2010 ، 

الديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي، باردو تونس ص101 

 -  2 انظر :ابن خلدون العرب، بريوت1961 ، ج6 ، ص)220 

 3انظر :مقدمة حسن حسني عبد الوهاب لكتاب ،محمد سحنون آداب املعلمني، 

مراجعة محمد العريب املطوي -تونس 1972 ويذهب د .سعد الغراب يف  هذا االتجاه 

 يف كتاب، العامل الديني والهوية التونسية للنرش ، ط ح، تونس 1990 ص)106 

كامساهم قدوم األندلسيني، فيام بني القرنني الرابع عرش والسابع عرش، والذين انتقلوا 

بعلومهم وفنونهم وأذواقهم إىل تونس وبالد املغرب عاّمة، يف تأكيد هويّتها العربيّة.

4-  سعد الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، مرجع سابق الذكر، من ص110  

اىل ص125 

املغرب االسالمي  القريوان عاصمة  اإلمام سحنون فأصبحت  تكاثر رواد مدرسة   -   5

الفكرية وأكرثها ازدهارا ليصفها البعض بالقول »ان أهل العقل والذكاء والعقول من 

أهل األمطار ثالثة : املدينة ثم الكوفة ثم القريوان« ودعم املرابطون واملوحدون نهائيا 

شجع  ان  السياستني  بني  التفاصيل  حدود  يف  الكبري  االختالف  )رغم  املاليك  املذهب 

املوحدون دراسة األصول(

6  - عبد الرحامن ابن خلدون، املقدمة، طبعة بريوت 1961، ص 805 – 806

ان هذه التصورات املذهبية بني املذهب املاليك املتشدد 
واملذهب الحنفي األكرث لينا واملتالئم اكرث مع الحضارة 
واملدينة_ عىل حد تعبري ابن خلدون_ قد يربر يف رأينا ثبوت 
العروض الفرجوية التونسية عامة رغم قدرة العروض املدنية 
عىل تجاوز بعض األعراف والقيم العامة لدى الكاراكوز مثال.

اليس الكاراكوز ممثال ملذهب الباي املذهب الحنفي االكرث 
تحررا؟

وتدعمت الطرق الصوفية يف شامل افريقيا بدافع الجهاد ضد 
الخطر املسيحي مثلام قامت بذلك الطريقة الشابيّة بالقريوان 
واستقالليتها السياسية والتنظيمية عىل الحفصيني السلطة 
الحاكمة وهو ما دّعم ثقة الفئات الشعبية العريضة فيها 
وجعلها تستوعب لحسابها املصداقية السياسية والدينية التي 
فقدتها السلطة وانطالقا من هذه الفرتات التاريخية إىل نهاية 
القرن التاسع عرش ميالديا دخلت الحركة الصوفية بكل قوتها 
إىل امليدان السيايس وأصبحت تخضع لقانون ميزان القوى 
وتخضعه بدوره أحيانا لقانونها كام أصبحت من مكونات 
التوازن التي تحسب لها السلط التي توالت عىل تونس كل 

حساب.7
وكرست العروض الفرجوية الصوفية مفاهيم اقصت الجسد 
وحقرته وسمحت للخوارق والخرافات للترسب للفكر فإذا 
هو تصور ال زمني قوامه امليتافيزيقا والركون إىل الشيخ هذا 
الرجل الخارق بكراماته والقادر عىل تغيري قوانني الطبيعة فإذا 

بالطبيعة فوىض ال يستطيع التونيس السيطرة عليها.
واذا باألولياء وشيوخ الطرق قادة الفكر ولهم الكلمة الفصل 
يف تحديد االنتامءات القبلية وهو محرك املجتمع بقدرته عىل 
فض النزاعات بني العائالت العروش والقرى له الكلمة الفصل 
يف التحركات االجتامعية والثورات( ثورة غومة املحمودي 
وعىل بن غذاهم )... وقد يقودها( الثورة الشابية عىل 

الصليبيني مثال...

 1 . العروض الفرجوية صدى ألمناط اإلنتاج ما قبل الرأساملية 
مثلت امللكية الجامعية لألرض عند البدو الرّحل خصوصا 
منط اإلنتاج األبرز وشكلت العائلة( مبفهومها القديم )الوحدة 

اإلنتاجية األساسية داخل القبيلة.
فاإلنتاج يأخذ شكال عائليا غايته تلبية الحاجات األساسية 

داخل القبيلة.
ونتيجة لقلة االرايض الصالحة للزراعة تبقى وسائل العمل 
بدائية وال تتعدى تلبية حاجيات العائلة ولقبائل البدو 
فاملساحات الصالحة للزراعة قليلة مقابل وزادت الرضائب يف 

اثقال كاهل الفالحني وتفقريهم.
ومتركز االنتاج السلعي البسيط أساسا يف املدن وانطلق من 
الورشات الحرفية التي يخضع العمل فيها إىل تقسيم بني 
العرف الذي ميلك املعرفة الحرفية  وبني الصناع )الصطاصانع، 
والقلفة( والذين ال يتسنى لهم االرتقاء إىل رتبة العرف 
فاحتالل مركز العرف يخضع إىل األمني ومجلسه املكون من 
األعراف الكبار األمر الذي يضمن بقاء هذه الصناعة محتكرة 
من قبل مجموعات عائليةوتنتقل هذه املعرفة عن طريق 

الوراثة. 
إن الناظر يف طبيعة وسائل االنتاج املعتمدة يف اإليالة التونسية 

7  - لطيفة األخرض، االسالم الطريف، مرجع مذكور، ص 30

يتكشف له بوضوح تباينا بني منط اإلنتاج الزراعي الريفي 
واملدين الحريف ولعّل ما مييز هذين الشكلني عن بعضهام هو 
التنظيم التخصيص للصناعات الحرفية مقابل موسمية االنتاج 

الفالحي وارتباطه الشديد بالظروف املناخية والطبيعة.
)يتقاىض  وبينام اعتمدت الفالحة عىل التبادل السلعي 
الخامس 1\5 املنتوج وتدفع الرضائب منتوجا فالحيا(   اعتمد 

االنتاج السلعي عىل التبادل النقدي.
عكست تباين وسائل اإلنتاج املعتمدة يف الريف واملدنية 
وسائل اإلنتاج الفنيةفبينام اعتمدت عروض اسامعيل باشا 
والكراكوز عىل املهارات الحرفية يف صنع الدمى ومجسامت 
خيال الظّل والشاشة وهي صناعات حرفية استعملت 
الخشب والقامش...،  واعتمدت العروض الفرجوية الصوفية 
عىل الجسد وهو ركيزة اإلنتاج الفالحي وبعض الحيوانات 
كالحصان وبعض االقمشة كالرايات والسناجق التي اختصت 
بها الصناعات اليدوية البدوية املنزلية بتوفريها الغزل 

والنسيج.
ولنئ استعمل النقد كأجر يتقاضاه مقدم عروض الكاركوز 
ودمى اسامعيل باشا وهو نظام السوق املعتمد يف التبادل 
التجاري اعتمدت الهدايا من املاشية واملحصول الزراعي) قمح 

شعري زيتون ..( كمداخيل للعروض الصوفية. 
هكذا إذا تنهل املؤسسات الفرجوية الفنية من وسائل االنتاج 
املحيطة بوجودها فتتبناها وتعيد انتاجها انها رؤية للعامل 
تعكس خصوصية االطار االقتصادي الذي نشأت وترعرعت 

بني احضانه.
شكلت العالقات اإلنتاجية املدنية والريفية فضاء آخر حدد 
طبيعة اإلنتاج الفني والفرجوي يف اإليالة التونسية .ولعّل 
الناظر لطبيعة هذه العالقات اإلنتاجية، يتبني خصائص هذه 
التقسيامت اإلنتاجية، وميكننا مقاربة هذه العالقات اإلنتاجية 

االقتصادية بالعالقات االنتاجية الفنية.
 ان نظرة رسيعة لتقسيم املهام يف الزاوية مثال يتبني له 
تقسيم العمل يف الحقول الخامسة والعشابة لنقاربها بهذه 
التقسيامت العمودية املعربة عىل استحالة تغري الوضع القائم 
إذ اعترب الترشيع التونيس« الخامس »رشيكا ينال جانبا من 
املحصول الفالحي لكنه عكس يف اآلن نفسه مصالح ماليك 
األرايض ورجحان ميزان القوى لصالحهم وذلك عىل حساب 
املنتجني املبارشين فامليك االرايض هم مهندسو القوانني 
فـ»الخامس ال ميكنه تغري وضعه إال إذا أصبح هو نفسه فالحا 
)وهي وضعية شبه مستحيلة(.أضحت مهنة الخامس معادال 
للذل واملهانة يف الفكر التونيس رغم اشرتاك مجمل املهن يف 

هذه الوضعية املرتهلة 
إذ يعترب الخامس« أكرث فقراء األرياف بؤسا ومعاناة وال أدل 

عىل ذلك من هذا املثل الجاري يف األرياف التونسية 
الرّسوح رياسة 
الرّتابة نجاسة 

الطّحني وال الخامسة8« 
هذا التقسيم يعترب يف رأينا رد صدى للتقسيم الوظيفي 
والرتاتبي داخل الزاوية أين تجد الشيخ املحظوظ ماديا مقابل 

املريد او »الفقري«

8  - »ا )انظر، الهادي التيمومي، نقابات األعراف التونسيني 1932 - 1955 ، دار محمد 

عيل الحامي ، صفاقس _ تونس 1983 ،ص35(
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األجندة المدنية 
2 ماي بالمعهد الفرنسي  تونس :

وإقصاء  إدماج  ديناميكيات  حول  ندوة   

الشباب يف بلدان املتوسط 

فتح  و  ندوة  بتونس  الفرنيس  املعهد  نظم 

النقاش حول مسألتي إدماج وإقصاء الشباب 

يف مقارنة بني بلدان املتوسط و حرضها عدد 

من الباحثني واألكادمييني من تونس وفرنسا. 

 ‘ األعراف  منظمة  بمقر  ماي   5  -  3
utica’ بتونس : 

صالون الطاقات املستدامة 

يف   «  Enersol صول  اينار  صالون«  انتظم 

للصناعة  التونيس  اإلتحاد  مبقر  الثالثة  دورته 

فرصة  مثرّل  و  التقليدية  والصناعات  والتجارة 

عن  البحث  و  املستدامة  بالطاقات  للتعريف 

إطار قانوين ميكرّن من إنتاج الكهرباء باستعامل 

هذه الطاقات.

3 ماي :
تونس  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد   

بفضاء كوجيت

وأدار  الندوة   هذه  لباس’  جمعية’  نظرّمت 

بن  لطفي  السيد  الندوة  هذه  يف  النقاش 

االقتصاد  و  العمومية  املالية  يف  الخبري  عيىس 

إطار  تقديم  حاول  و  والتضامني  االجتامعي 

قانوين لهذا املجال االقتصادي.

5 ماي :
تواطؤ  بني  املصادرة  األمالك  مآل  وثائقي:   

الدولة وضعف القضاء

فيلم  عرض  عىل  يقظ  أنا  منظمة  أرشفت  

وثائقي تحت عنوان » مآل األمالك املصادرة 

بني تواطؤ الدولة وضعف القضاء « وذلك يوم 

.Rio الجمعة 05 ماي 2017 بقاعة سينام

و استتبع العرض بنقاش حول محتوى الفيلم 

املصالحة  قانون  مرشوع  وحول  الوثائقي 

االقتصادية واملالية بحضور كل من:

اإلدارية-  باملحكمة  قايض  صواب،  أحمد   

أرشف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ– شيامء 

بوهالل، رئيسة منظمة البوصلة

مانيش  حملة  عن  ممثل  الظاهري،  أسامة   –

مسامح.

/http://jamaity.org 

األجندة المدنية 
12 ماي - 16 ماي :

 تونس البحرية 
حدود  إىل  ماي   12 يوم  من  بداية  تنتظم 

16 ماي الدورة الرابعة من  الحدث الفني 

‘جو’ تحت إرشاف منظمة كامل األزعر. و 

تتميز هذه النسخة بتناولها ملوضوع الهجرة 

و أبرز ما فيها أنرّ املشاركني سينطلقون من 

تونس البحرية مرورا بالضاحية الشاملية إىل 

عىل  مشيا  واملرىس  بوسعيد  سيدي  حدود 

األقدام محاولني بناء نسيج اجتامعي جديد 

يف طريقهم.

14 ماي - 18 ماي :

المنتدى العربي 
للتوثيق في 

خدمة حقوق 
اإلنسان

ينظم املعهد التونيس للدميقراطية والتنمية 

و جمعية العدالة و رد االعتبار عىل امتداد 

بالحاممات  ماي    14 من  انطالقا  أيام   5

عنوان  تحت  للتوثيق  العريب  املنتدى 

حقوق  خدمة  يف  للتوثيق  العريب  ‘املنتدى 

اإلنسان ‘ 

/http://jamaity.org 

انعقد مؤمتر االتحاد اإلفريقي بتونس لسنة 2017 يف نسخته الرابعة 
.)MSB( يومي 23 و24 أفريل باملدرسة املتوسطية لألعامل

والبحث  العايل  التعليم  املؤمترات، أرشفت وزارة  ما سبقه من  كام 
مؤسسة  مع  بالرشاكة  النسخة  هذه  مراحل  تنفيذ  عىل  العلمي 

فريدريش إيربت وبالتعاون مع لجنة االتحاد اإلفريقي.
تم   )MAU( اإلفريقي  االتحاد  منوذج  منظمة  بأن  الذكر  يجدر 
تأسيسها من قبل السيد حمزة غداميس سنة 2013 من أجل تنمية 

نشاطات االتحاد اإلفريقي وإفريقيا بصفة عامة.
ويف هذا اإلطار، فإن مرشوع MAU يهدف إىل القيام مبؤمتر سنوي 
يحايك مؤمتر اإلتحاد اإلفريقي ويناقش فيه الشباب املشاكل الراهنة 

واملتعلقة بتلك التي يناقشها الدول األعضاء باإلتحاد اإلفريقي. 
ويتكون منوذج اإلتحاد اإلفريقي من ‘الربملان’ و ‘املجلس التنفيذي’ 
و ‘مجلس السالم واألمن ‘و ‘برنامج الرشاكة الجديدة من أجل تنمية 

افريقيا ‘وأخريا ‘املجلس االقتصادي واالجتامعي والثقايف ‘.
يقوم كل ممثل عضو داخل لجنته بإعطاء مقرتحات وحلول بغرض 
كتابة ‘ ورقة القرارات / الحلول ‘ التي يتم ارسالها مبارشة إىل اإلتحاد 

اإلفريقي.

وقد أعلن السيد حمزة غداميس أنه إنطالقا من lلسنة الحالية، سيتم 
تنظيم مؤمترين سنويا من أجل محاكاة مؤمترا اإلتحاد اإلفريقي: كان 
األول يف تونس، أما الثاين فقد متت برمجة تنظيمه ب ‘أديس أبابا ‘، 
أثيوبيا باملقر الرئييس لإلتحاد اإلفريقي. كام تم العمل عىل مشاريع 

أخرى باملنظمة مثل ‘ أكادميية الدبلوماسية اإلفريقية ‘.
تعترب هذه املبادرة فرصة حقيقية لإللتقاء الشباب اإلفريقي وتبادل 
األراء واألفكار والتطلعات وإعطاء حلول ناجعة من أجل مكافحة 

املشاكل الراهنة.
حول  تدور  التي  الخاطئة  املفاهيم  إلصالح  فرصة   ‘ كذلك  وهي 
‘القارة السوداء’ التي تعترب ثرية ليس فقط مبواردها، وإمنا بطاقات 

ابنائها أيضا ‘.  
من ناحية اخرى، يعطي املؤمتر الفرصة ملعرفة اليات عمل امللتقيات 
شعار  كان  كام  والدولية.  الوطنية  الدبلوماسية  واملؤمترات  والقمم 
املشاركني؛  إىل ترصيحات  وبالرجوع  نبنيها ‘.  نحن  إفريقيا   ‘ القمة 

فإننا نسري فعال نحو بناء إفريقيا شاملة ومستقلة ومزدهرة.
 com.wordpress.tunisialog :املصدر
ترجمة: عبد املجيد الجبايل / جمعيتي 

نموذج االتحاد اإلفريقي:
شباب يناقش المشكل ويعطي الحلول

مدينة  احتضنت  لألرض  العاملي  باليوم  االحتفال  فعاليات  إطار  يف 
الثالثة.  دورته  يف  حلمة  مهرجان  أفريل  و30  و29   28 أيام  طربقة 
ودارت عروض املهرجان بشاطئ طربقة يف الهواء الطلق تحت أنظار 

حضور جامهريي كبري 
وشهد املهرجان هذه السنة حضور عدد كبري من الفنانني من أجناس 
العاملي  الجاز  فنان  حضور  املهرجان  مفاجأة  وكانت  مختلفة  فنية 
أنيس التايب وهو تونيس استطاع أن يصبح فنانا عامليا يف ظرف وجيز 
بعد فوزه يف مسابقة أحسن صوت يف أوكرانيا ليقوم بعدها بسلسلة 

من الحفالت يف أوروبا ثّم يف مختلف أنحاء العامل.
أما عن برنامج املهرجان فقد كان ثريا جدا و جمع ما بني الحفالت 
الفنية التي اثثتها ثلة من املجموعات الوطنية و العاملية هذا  إضافة 
إىل ورشة غرافيتي و عروض راقصة يف الشوارع تحت إرشاف جمعية 
وتتويج  اختيار  وتّم  للمواهب  مسابقة  نظمت  كام  الثقايف.  املخزن 

البعض من شباب طربقة.
التي  املأكوالت  إلعداد  خيمة  املهرجان  هامش  أيضا عىل  وانتظمت 
متيز الجهة ومتكني الحارضين من تذوقها و التعريف بها. ويف اليوم 
للفوانيس  وإطالق  نارية  ألعاب  بحفل  فعالياته  اختتمت  الثالث 

الطائرة.
من  سلسلة  نتيجة  كان  كبريا  نجاحا  عرف  الذي  املهرجان  هذا 
االستعدادات التي تداخلت فيها مجهودات املساهمني فيه والجمعية 
املنظمة له ‘ جمعية شباب وآفاق ‘ و هي جمعية تونسية  تأسست 

يف جوان 2013 و تهدف أساسا إىل :
توعية  خالل  من  للشباب  والجامعية  الذاتية  التنمية  يف  املساهمة 
اىل  اضافة  لديهم.  املواطنة  حّس  وتنمية  الجامعية  بالحياة  الشباب 
تنمية التفكري النقدي لدى الشباب وتشجيعهم عىل العمل الجامعي 
وحثهم عىل املبادرة و اإلبداع . وتهدف كذلك إىل تعزيز ونرش الثقافة 
والفن عن طريق التشجيع واإلعداد للمبادرات الثقافية واملشاركة يف 

مختلف التظاهرات املامثلة.

ختاما ميكن القول أن هذا املهرجان مثّل من ناحية فرصة للتعريف 
بالدور الكبري الذي تلعبه الجمعيات يف تنمية جهة طربقة ومن ناحية 
مدينة طربقة وشغلت  أجواء  غرّيت  وثقافية  ترفيهية  فسحة  أخرى  
اهتامم املواطنني واألجانب و وسائل اإلعالم الوطنية و العاملية ورّوج 

بذلك لصورة جميلة هي خري مفتتح ملوسم سياحي واعد.

مهرجان حلمة للفوانيس 
الطائرة في دورته الثالثة  

يضيء سماء طبرقة
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الفن الموجه للدفاع عن حقوق 
االنسان:ملح االرض نور العالم 

بقلم : ضياء تقتق                              

للتعبري  ابداعية   الفن وسيلة  يشكل 

االنسان  رسوم  منذ  االفكار  ولنرش 

االول عىل جدران الكهوف والجبال. 

والسعي  العمل  اىل  الفن  ويهدف 

بأفراده  واملجتمع  االنسانية  لخدمة 

واخالقيا  وفكريا وسياسيا وشخصيا  اجتامعيا  االنسان  يحتاجه  ما  وإبراز 

والرقي بنفسه نحو حياة أفضل من ذلك تحسني ظروف العيش وصون 

الحقوق والدفاع عنها. 

هذه الفنون سواء كانت نحت او رسم او كتابة او رقص او موسيقى او 

مرسح او سينام، واملؤمنة بالدفاع عن حقوق االنسان ، يجب ان ال تضل 

حبيسة الفضاءات املغلقة او االطر التنظيمية الكالسيكية وان تجعل من 

الفعل الثقايف فعال ال نخبويا بل جامهرييا يجعل من املبدع ومالقيه يف 

التحام وتواصل.

اوىل  فرتة  يف  االغريق  لدى  ظهر  والذي  كفن  املرسح  تاريخية  ان  ميكن 

تراجيديا يقص تعاليم االلهة ثم يف فرتة ثانية كوميديا نقديا ساخرا من 

املعتقدات.

املرسحيات اليونانية تشكل نصف دائرة ويف الهواء الطلق، يحرضها مابني 

15000 و 20000 مشاهد وكانت املسارح من اهم املقاطعات العمومية 

التي كانت ترشف عليها الدولة املدينة.

تعامل االملاين برتولد بريخت مع املرسح والفن الدرامي  كوسيلة لتحويل 

املجتمع ووسيلة سياسية قادرة عىل تحريك الجمهور والسري به يف السياق 

االجتامعي.

السياق  هذا  يف  واملتواصلة  التونسية  عني  رغام  فني  تجريبة  وتعترب 

الحقوقي االجتامعي.

الثقايف  والعرض  االنتاج  الحاكمة يف قطاع  االموال  تقبل رؤوس  لن  لكن 

واإلبداعي هذا التوجه الجامهريي لتعبريات فنية تدافع عن قيم حقوق 

اإلنسان، وهنا لن اتحدث عن اروقة عروض لوحات الرسم او املنحوتات!! 

ثقافة  عىل  الرتبية  يف  لدورها  الدولة  وإهامل  التقصري  من  التأكد  بعد 

حقوق االنسان واملواطنة ، ميكن وصف أصحاب بعض املحاوالت الفنية 

املنترصة لحقوق لحقوق االنسان مبلح هذه االرض ونور العامل!!

   نوافذ    

2223

فرد  »لكل  أنه  مادته 133 عىل  اإلنسان يف  لحقوق  العاملي  اإلعالن  نص 
حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.«

التنقل من دولة إىل أخرى تأسست  وإميانا بهاتة الفكرة وترسيخا لحق 
سنة 2013 بوالية نابل الجمعية األورو متوسطية للتبادل الشبايب والعمل 
التطوعي والتظاهرات التي تعترب منظمة غري حكومية ذات صبغة ثقافية.

التونيس  الشباب  بني  وحضاري  ثقايف  جرس  بناء  إىل  الجمعية  وترنو 
واكتشاف  والخربات،  املعارف  تبادل  بغرض  متوسطي  األورو  والشباب 
الثقافات االخرى. كام تسعى إىل تثقيف الشباب من النواحي املجتمعية 
العمل  عىل  وتشجيعه  املعرفية  قدراته  تنمية  عىل  والعمل  والثقافية 
التظاهرات  وإنجاز  إعداد  عىل  القدرة  من  ذلك  إىل  ومتكينه  التطوعي 

الشبابية والثقافية محليا ووطنيا ودوليا.
من ناحية أخرى، تهدف يورو ماد إيف إىل توثيق العالقات بني الشباب 

التونيس والشباب األورو توسطي عن طريق:
• متكني الشباب من السفر عرب برامج التبادل الشبايب والرحالت الداخلية 

والدولية،
• متكني الشباب من املشاركة يف برامج العمل التطوعي وطنيا ودوليا،

• برمجة وإعداد التظاهرات الشبابية والثقافية املحلية والدولية.
الربامج  بعرشات  بالقيام  تأسيسها  منذ  املنظمة  قامت  اإلطار،  هذا  يف 
بصورة  املشاركة  من  التونيس  الشباب  خاللها  من  مكنت  التي  الدولية 
فاعلة يف ندوات ودورات تدريبية وحلقات نقاش ودراسات موضوعية 

يف عديد الدول األوروبية عىل غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأملانيا ...
ولعل اخر الربامج الشبابية كان مرشوع ‘Carcadè e Caffè’ بالرشاكة مع 
الثقايف الشبايب انعقد مبدينة ليتىش  مبادرة إيراسموس +. هذا الربنامج 
اإليطالية وتواصل عىل مدى 9 أيام بحضور شباب من 6 دول أال وهي 

الربنامج حول  ومالطا. ومتحور  إسبانيا  إيطاليا،  املغرب،  الجزائر،  تونس، 
كيفية قبول اإلختالف والتسامح مع األخرين وكيفية متثيل األخر إعالميا 

بطريقة موضوعية شفافة ونزيهة.
يف األثناء، أخربنا رئيس الجمعية السيد قيس سوي بأن › الجمعية هي من 
أجل الشباب وللشباب التونيس، وفرصة املشاركة يف أي تظاهرة نقدمها 

هي مفتوحة للجميع بغض النظر عن الجهة أو الجنس أو اللون ذلك ألنناً 
التغيري. لكن تبقى اإلمكانيات  التونيس عىل صنع  الشباب  نؤمن بقدرة 
هي املشكل لذلك نسعى دامئا إىل تغطية أكرب قدر ممكن من مصاريف 

التنقل ‘.
عبد املجيد الجبايل: جمعيتي 

الجمعية األورو-متوسطية للتبادل الشبابي والعمل 
التطوعي والتظاهرات )يورو-ماد-إيف(

/http://jamaity.org 

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  النقايب  التعاون  برنامج  اطار  يف 
واتحاد النقابات الدمناركية من اجل تطوير ودعم القدرات املعرفية 
واألستاذ  القابيس  املنصف  االستاذ  من  كل  انجز  العامل،  للشباب 
املولدي القسومي مؤلفا بعنوان : »دراسة حول الشباب واملواطنة يف 

تونس بعد الثورة«. 
متثل هذه الدراسة تشخيص لحصيلة الّسنوات األخرية التي تلت ما 
ومقّوماتها،  باملواطنة  التّونيس  الّشباب  عالقة  يف  بـ«الثّورة«  يسّمى 
من  تحّقق  قد  يكون  أن  ميكن  ملا  ثانية  ناحية  من  تشخيص  وهي 
حيث  من  األهّم  الفئة  لهذه  بالّنسبة  للمواطنة  التّكوينيّة  العنارص 
هذا  بان  القول  الرضوري  ومن  التّونيس  للمجتمع  الّدميغرايف  الوزن 
املوضوع ال يزال قيد التّشّكل يف بعده الوقائعي وامليداين، وحاولت 

الدراسة استنطاق سريورته تلك يف محاولة بناء معريف غري مكتمل.

تنقسم الدراسة الىعديد االبواب واملحاور :
والفكريّة  الّنظريّة  املطارحات  تقديم بعض  فيه  يتّم  مدخل متهيدي 
تبنى يف  أن  الذي ميكن  واملسار  »املواطنة« مفهوما ومامرسة،  حول 
سياقه، والرّشوط املحّددة لذلك، وخاّصة املتعلّقة منها برشوط تجاوز 

سامت الّرعيّة والحالة الوالئيّة ما قبل املواطنيّة.  
التّونيس يف ظّل  الّشباب  ثم يخصص املؤلفان محورا ثان حول واقع 
نظام ما قبل »الثّورة« بالّنظر إىل أّن طرح مسألة املواطنة يستبطن 
رضورة املقارنة بني سياقني، ما قبل »الثّورة« وما بعدها، باعتبارهام 

»سياقان متناظران بالّنسبة للّشباب التّونيس«. 
ثم القيام باختبار مقّومات املواطنة عىل الواقع الذي يعيشه الّشباب 
التّونيس زمن »الثّورة«، ويف مختلف أبعاده ومضامينه. وميكن تحقيق 

هذا االختبار من خالل العمل عىل اإلجابة عن األسئلة التّالية: 
وعنارصها  أبعادها  بكّل  املواطنة،  سامت  من  تحّقق  الذي  ما   -
والّنظريّة،  الفكريّة  املطارحات  يف  تقدميها  سيتّم  والتي  التّكوينيّة، 
االنفجار  يف  الحيوي  العنرص  كان  الذي  التّونيس  للّشباب  بالّنسبة 
مسار  إىل  تحّول  ما  »ثوريّا« رسعان  مسارا  فرض  والذي  االجتامعي، 

سيايّس؟ 
املحرّك  كان  الذي  التّونيس  للّشباب  املواطنيّة  املكاسب  هي  وما   -

األسايس ملسار من التّغيري يف نسق »ثوري« معطوب؟ 
- وما الذي حّققه هذا الّشباب من تطلّعات مواطنيّة كان قد كثفها 
من  التّخلّص  وإرادة  املواطنة  تختزل جوهر  التي  الّشعارات  تلك  يف 

وضع الّرعيّة وسامتها )شغل – حريّة - كرامة وطنيّة 
- وأّي دور لهذا الّشباب يف مسار بناء املواطنة بعد »الثّورة؟ 

عن  تجيب  أن  التي ميكن  االستنتاجات  بعض  اىل  الدراسة  وخلصت 
برّمتها وذلك من  املساهمة  وّجهت  التي  الّضمنيّة  التّساؤالت  بعض 
خالل عرض نتائج اختبار مسار »البناء املواطني« عىل ثقافة املواطنة 
لهذه  كانت  إذا  عاّم  اإلجابة  وأيضا  التّكوينيّة،  وعنارصها  ورشوطها 
الثقافة منزلة يف صلب املجتمع الذي ميثّل فضاء التّغيري االجتامعي 

والّسيايس بالخصوص وموضوعه. 

- إّن الّشباب التّونيس ال يزال منفعال بالعمليّة الثّوريّة التي انفلتت من 
إرادته بفعل تعّقد اإلكراهات، ومل يكن فاعال أساسيّا فيها. لذلك فإنّه 
وجد يف طور جديد من الرّصاع ضّد برنامج إعادة إنتاج املنظومة التي 

كانت موضوعا للثّورة املواطنيّة.
أن  يرفض  مجتمع  إطار  يف  يصارع  أن  عىل  مكره  تونس  شباب  - إّن 
بروح  واملشبعة  الوراثيّة  وأمراضه  وثقله  املايض  رواسب  من  يتحّرر 
التّسلّط واألبويّة واملستكينة يف طور الّساكنة والّرعيّة، وهو محكوم 
بخوض معركة املواطنة يف مجتمع يرفض التّغيري الثّوري الذي يعترب 

قيم املواطنة ومبادئها من أسمى أهدافه األصليّة. 
- إّن شباب تونس يوجد يف حالة مقاومة ملسار مل يحتكم إىل ثقافة 
التّغيري وال إىل ثقافة املواطنة، لذلك رسعان ما استحال إىل مسار يهّدد 
العديد من التّطلّعات املواطنيّة، ألنّه غري ثابت التّوجه وغري مضمون 
معانيها  وغرّي  الثّورة  شعارات  أسقط  أنّه  له  يُحسب  بل  الّنتائج، 

وأهدافها. 
- إّن الّشباب التّونيس عاش رّدة الفعل العفويّة تجاه دوافع موضوعيّة 
للتّغيري دون أن تتهيّأ أرضيّته الفكريّة وقبل أن تنضج رشوط املحافظة 
املواطنيّة،  وأسسه  املدنيّة  طبيعته  وعىل  التّغيري  هذا  أهداف  عىل 
الرّصاع  إدارة  عىل  القدرة  االجتامعيّة  الفئة  لهذه  تتوفّر  أن  ودون 

وتوجيهه لصالحه.
- إّن التّونسينّي مل يثوروا محّملني بثقافة املواطنة واملشاركة وحقوق 
أو ألنّهم يفتقرون إىل كّل  ثاروا معبّئني بلب كّل ذلك،  اإلنسان، بل 
ذلك. ورمّبا كان افتقادهم ذاك عىل مستوى الّذهنيّة العاّمة واملامرسة 
االجتامعيّة قد أفقدهم القدرة عىل التّحّكم يف مصري ما أنجز بشكل 
عفوي، فتحّول فعلهم إىل عمليّة ارتداديّة تنذر بإعادة إنتاج مضامني 
واالجتامعي  الّسيايس  تاريخهم  يف  وثباتا  صالبة  األكرث  الحقيقة 
بروحها  األبويّة  العقليّة  مقّومات  فيها  تنترص  حقيقة  واالقتصادي 
قاعدة  االجتامعي عىل  التّفاوت  فيها  ويربز  والتّسلّطيّة،  االستبداديّة 
املطلق  الواليئ  االمتثال  فيها  ويتفّوق  والجهويّة،  الفئويّة  الالّمساواة 

املرتّسخ يف ذهنيّة الّرعيّة.  
إّن ما يشهده الواقع االجتامعي والّسيايس يف تونس اليوم   -  
االحتجاج  حركات  يف  مظاهرها  تتجىّل  بدأت  شبابيّة  ديناميكيّة  من 
املواطني  البناء  يصّحح مسار  أن  االجتامعي ميكن  والرّفض  الّسيايس 
املعطوب أو يعيد توجيهه نحو االتّجاه الّصحيح، ألنّها أشبه بحركات 
الحقوق املدنيّة واالجتامعيّة التي ظهرت يف عديد البلدان من العامل 
عقب اندالع ثورات وقع اجهاضها أو مل تكتمل. مثل هذه الحركات 
املواطنيّة غالبا ما تتشّكل لتصحيح مسارات قد انحرفت أو الستئناف 
املواطنة  تطلّعات  مع  انسجاما  أكرث  وهي  تعطّلت،  قد  نضاالت 
بطريقة  بدءا  املواطني،  الفعل  طبيعة  مع  تآلفا  وأكرث  ومقّوماتها، 
التّحرّك والرّفض واالحتجاج التي متارس بشكل مدين سلمي وصوال إىل 

األهداف الكربى. 
ضيا

حول  دراسة  يعّد  للشغل  التونسي  العام  االتحاد 
الّشباب والمواطنة في تونس بعد »الّثورة«

http://jamaity.org/agenda
http://jamaity.org/agenda
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الجريدة المدنية

إضراب الكرامة
األمعاء الخاوية لخياطة

المواقف وترقيع الخرائط
بأجساد معتقلة يكافحون ويُخجلون العامل كلّه ويُعلنون أنّهم لن ينهزموا وأّن فيهم 

التفاوض  التهافت بني رساديب  إىل  للمقاومة حينام انرصف إخوتهم  وحدهم سبل 

العبثي ولعبة اللقاءات الكربى وخيمة الدول »الراعية«.

أكرث من .... معتقل فلسطيني يخوضون إرضابا عن الطعام يف تحّد لسلطات االحتالل 

والقمع اإلرسائييل.

هذه ليست التجربة األوىل خالل السنوات األخرية لكّنها األكرب باعتبار عدد املرضبني 

الفلسطينية  املقاومة  قيادات  ومشاركة 

سعدات  أحمد  الزعيمني  رأسهم  وعىل 

ومروان الربغويث.

عنه  اإلعالن  منذ  اإلرضاب  هذا  لقي  لقد 

العامل  يف  األحرار  كّل  من  شعبيا  دعام 

اإلنسان  حقوق  منظامت  كربى  وساندته 

والنقابات، وتبنته السلطة الفلسطينية التي 

فتحت سفارات لها لقوى املساندة.

هذا اإلرضاب لن يكون حركة رمزية، وهو 

أنّه  حيث  يائسة  خطوة  بالتأكيد،  ليس 

بالنظر إىل ما كان يف األيام الفارطة يتبنّي أنّه 

إلعادة  لها  والتخطيط  اإلعداد  وقع  معركة 

املشاغل  واجهة  إىل  الفلسطينية  القضية 

الدوليّة، ومزيد فضح السياسات الصهيونية 

والتي  اإلنسانية،  القيم  بكّل  الضاربة 

عىل  كربى  دولية  أزمات  بروز  استغلّت 

واليمن  والعراق  يحدث يف سوريا  ما  غرار 

ملحاولة االنفراد بالفلسطينيني، فرّسعت يف 

قرارات االستيطان وبناء املستوطنات وهدم 

باملعتقلني يف  والتنكيل  الفلسطينيني  بيوت 

سجونها.

وأثناءها  الجوع   إرضابات  سلسلة  وقبل 

خاض الفلسطينيون معركة الخناجر ليقولوا للعامل أنّهم يقاتلون حتّى يف املربّع الضيّق 

ومبا أتيح لهم.. شابات وشبان أرعبوا جيشا يقال أنّه األقوى يف املنطقة، وأربكوه.  

قلت أنّها ليست بالحركة اليائسة، ولكّنه فهم ومتثّل للسياق الراهن وكيفيّة التعامل 

يف  هجوما  ينتظر  كان  الذي  العدو  ومفاجئة  للمقاومة،  أخرى  آليات  وابتكار  معه 

الشارع فجاءته املعركة من داخل األسوار.

والقادة الذين اعتقلوا يؤكّدون رشعيتهم وأهليتهم بقيادة الشارع الفلسطيني املناضل 

ويحركونه من وراء جدار، ويجربون الصهاينة عىل طلب التفاوض. ويرفضون.

سيتجاوز  ألنّه  اإلرضاب  هذا  بعد  آخر  فلسطيني  وضع  عن  سنتحّدث  أنّنا  أعتقد 

لألهداف  االعتقال  لظروف  املبارشة  املطالب 

الكربى والرئيسية للقضية الفلسطينية. 

هذا اإلرضاب سيجرب االحتالل والقوى الدوليّة 

التفاوض إىل السجون ألّن  عىل إدخال طاولة 

الفلسطيني هناك  للشعب  الرشعيني  املمثلني 

نجوم  الخمس  نزل  طاوالت  عىل  حسم  وال 

لـ«تربيد«  فقد  تصلح  ألنّها  واملنتجعات، 

القرارات  وإرجاء  القرارات  وتعليب  املواقف 

الحاسمة. 

لكّن هذا األمر يتطلب أن تتحرّك قوى الحريّة 

ملعركة  أكرب  الدعم  يكون  حتى  العامل  يف 

الدويّل  القرار  أصحاب  إجبار  ويجب  األمعاء. 

تحقيق  أجل  من  الصهاينة  الضغط عىل  عىل 

املطالب املبارشة للمرضبني املعتقلني، وتعديل 

سياسات التفاوض التي كانت دامئا يف خدمة 

املرشوع الصهيوين.

***

مثيولوجي  كائن  إىل  يتحّول  »الفلسطيني« 

عنيد وصابر وشجاع ومقاوم ال ميكن ارضاُخُه.

»الفلسطيني« ال يحتمل الظّل، ُمريد لألنوار. 

وال يرىض بالذّل مريد للحريّة. فحتّى بالجسد 

األعزل املعتقل يُقاوم.

واملرضبون يخيطون بأمعائهم ما تشتّت من خرائط ومواقف ويُنريون بوجوه منهكة 

ظلمة الطريق.

الموقف

بقلم سمير أحمد
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