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  الالئحة الثقافية
  

  

  

يدنـا مـن أرصـدة       لما تتمتع به بال    ، على غير ما ينتظر منه     ،  ل المشهد الثقافي ببالدنا للناظر هزيال     ـثُم

 فلقد شهدت بالدنا على وجه الخصوص منذ أواخـر          رات راكمتها عبر تاريخ طويل    وكفاءات وقدرات وخب  

 بفـضل   إصـالحية ته نخب   غا من نصف قرن منعطفا حداثيا هاما ص       القرن التاسع عشر وعلى امتداد أكثر     

ري وتفاعالتها العقالنية مع سـياقات      كالفقالني المتنور في تراثها     عانفتاحها على الثقافة الغربية واجتهادها ال     

ـ  . وحاجاته المادية والرمزية  ضوعية لتطلعات شعبنا     المو واستجاباتهاصر  عال رت الدولـة الوطنيـة     وإذ تنكّ

بعض تلك التطلعات فإن األمر زاد استفحاال في العقدين األخيرين على وجه الخصوص، على نحـو بـات                  ل

 إلـى جوع  فبالر.  قطاع أود ويصيب بالدنا بتصحر ثقافي خطير لن يسلم منه مجال           يصلك الر ذيهدد بتبديد   

 بل  ،ختلف التقارير وما توفر من دراسات ومعطيات ال تحتل بالدنا في هذا المجال بالذات مرتبة تليق بها                م

 والمـسرح   االـسينم ة واألمر ذاته مع      يمر النشر بأزمة حاد    إذ ، في بعض المجاالت   ا مخيف ا هناك تراجع  أن

 حد قريب مفخرة    إلىالتي كانت   وغيرها من القطاعات، ولم تشذ عن هذه القاعدة المهرجانات الصيفية وهي            

 )حفالت غنائية عادة  (  إلغاء أنشطتها  إلى في العديد من األحيان      هااضطرا   مم االنظام إذ سجلت عزوفا كبير    

  .دة بذمتهاخلّتناهيك عن حجم الديون الم

ـ  االستبداد السياسي) تجلياتإحدى ( وجها من وجوهإال األزمة الثقافية ببالدنا ال يمثل      استفحالإن   م  الذي لج

فلقد عمل النظام الثقافي طيلة أكثر من عقدين على مـصادرة           .  طاقات االبتكار والخلق   مكامن اإلبداع وشلّ  

  الرقابة واالبتزاز وغيرها من الحيل التي ذهبت         أشكالف مختلف   الحريات الثقافية وتكي   مـساومة   إلى حـد 

   اإلداريـة  أو الممارسات    “التشريعات الثقافية ” عبر ترسانة من     إماته وكرامته وذلك    رالمبدع حتى على خب / 

  .األمنية / السياسية 

فـي  ( فية والتربوية  يعطي النتائج التي خطط النظام للبعض منها لوال الخيارات الثقا          أنوما كان لهذا المناخ     

د فيه  يحا تتسي رت في النهاية المجتمع سوقا فس      فصي أكثرالتي تبناها النظام وانشأ عليها جيال أو        ) معناها العام 

لع وتتسلّ الس             ش هوس الـربح    ع فيه القيم في ازدراء شديد لقيم المعرفة واالبتكار والعمل والجمال وهو ما جي

ر ظـواهر   صالح الجماعة وذلك بعض مـا بـه تفـس         والمنفعة الشخصية واألنانية واحتقار الشأن العام وم      
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ـ         االنحراف والجريمة المتفشية بارتفاع في أوساط الشباب ع        ر لى وجه الخـصوص وكافـة أشـكال التحج

  .واالنغالق الفكري والعقائدي

تتنازعان هذا    بروز نزعتان  إلى وذلك ما فسح المجال      ، في غياب مشروع ثقافي وطني بديل      ذلك كله  زجنْوي 

 على طمس معالم     وتصر اريةوالحضجذورها من منابتها الثقافية      ثثات نزعة تغريبية تمعن في اج     ،“الفراغ”

 وهمي للخرافي والالعقالني من تراثنـا  ل في استحضاروغ ونزعة تقليدية تُ ،واإلسالمية شعبنا العربية    هوية

  . الشعوذة أحيانا حدإلى

وبقطع النظر عن سطحية التفسيرات وجزئيتها أحيانا التي يقدمها خبراء النظام الثقافي ببالدنا ومستـشاريه               

الثقافية هذه التي تعيشها بالدنا أعمق من ذلك بكثير فهي قـد             كحزب ديمقراطي تقدمي نرى أن األزمة        فإننا

  المناخ والمنتوج والمتلقي والمبدع وغيرها من العوامل األخرى التـي ال           : كونات هذا المجال    شملت جل م

  .تقل أهمية عن ذلك 

 الملل   حد إلى “ماليةالجمهور الثقافي وتغير ذائقته الفنية والج     ” على   بإلقائها من المسؤولية    يصفإن محاولة الت  

ألنـه  .  أمر مردود على أصحابه    )خصوصا لتبرير حقيقة العزوف عن األعمال الثقافية      ( أصال   “الثقافة”من  

    والت هي في وجه من وجوههـا        والمي اإلقبال أوائقة الفنية   فالذّ.  النظام الثقافي  إلى هحتى وان ثبت ذلك فمرد

  .اته  منتوجات النظام الثقافي في ذإحدى إالليست 

 أو أدبيـة أو     ةسـينمائي  سواء أكانـت أعمـاال       ، تظل األعمال المنتجة ببالدنا    ،وعلى صعيد المنتوج الثقافي   

 أما  )2006 أفالم   4(ة قواسم    من حيث العدد نزيرة مقارنة ببعض البلدان األخرى التي تقاسمنا عد           ،مسرحية

لنا في الـسنين    اجعها واضح ويندر أن سج    من حيث الجودة الفنية وما تحتوي عليه من قيمة إبداعية فان تر           

هـا   وألسباب تعود فـي مجمل ،إن العديد من هذه األعمال ظلت . األخيرة تتويجا ألعمالنا في المحافل الدولية     

 عـن تـونس يـتم فيهـا تـذويب           )Exotique(  تقدم صورة غرائبية   ،يلإلرتهان بشروط التمويل األجنب   

 المجتمع التونسي، وفيما عدا هذا اإلنتاج الواقع تحـت إمـالء            الصراعات االجتماعية والسياسية التي تشق    

ـ                 ات الطلب األجنبي وعلى مقاس مخيلته، فإن جل الباقي ظل يتمسح على عتبات االستسهال فيدغـدغ هوام

المقاولين ” وهو ما دأب عليه جيل جديد من         ، الوعي لعديد الشرائح   فـق تجاري عمق زي   ـالجمهور في تملّ  

 لقـيم   “فابريكـات ”إلـى   لوا مشاريعهم    فحو “الخوصصة الثقافية ” على طريقتهم من     ااستفادو  الذين “الثقافيين

الز سمعي وبصري    إنتاجشركات  ...  نوادي ومقاهي ثقافية     ، خاصة إذاعات(ب  يف والتسي  (...   ولـم يـؤد 

لتمويل بل  وعدم ا ...) ع عروض   نحجز الكتب م  (متاعب تراوحت بين المنع     إلى   إالالشذوذ عن هذه القاعدة     

  ... الجسدي واالعتداءوأحيانا السجن 

إذي فان األمر ال يختلف كثيرا       ا على صعيد المتلقّ   أم رت مالمحه عما الفته نخبنا الثقافية طيلـة عقـدي           تغي

      فحسب بل   واالقتصادية االجتماعية التحوالت   إلىر ال يعود    السبعينات والثمانينات من القرن الفارط وهو تغي 

 سابقا وقد ضاعف مفاعيلها المحاصرة األمنية والماليـة         إليهاشرنا  أ التي   ةيوالقيمحوالت الثقافية    تلك الت  إلى

           جمعيات ( ّ ا في التنشئة الثقافية   لكافة مؤسسات وهياكل المجتمع المدني التي لعبت خالل تلك العقود دورا هام

 لقد كان لهـذه الهياكـل   )...بية إلخ ألدحباء الكتاب والنوادي اأ جمعيات  ،، جمعيات المسرح  االسينمونوادي  
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الدور الحاسم في تهذيب الذائقة الفنية ونشر الوعي النقدي الفني والجمالي لدى الناشئة كما مكنت العديد منهم                 

عراء والقصاصين الحـاليين     والرسامين والش  نالسينمائييالعديد من المخرجين    (من حذق المهارات الالزمة     

   .)...ناء تلك الهياكل كانوا أب

إن حرص العديد من هذه الهياكل والجمعيات والنوادي على استقالليتها جعلهـا هـدفا للتـضييق والمنـع                  

 ناهيك عن مختلف أشكال     )... بل حتى استضافة شخصيات فكرية       وأنشطةندوات  عدة   إلغاءتم  (والمصادرة  

ة وتمـنح   عيات ونوادي المواال  غدق فيه أموال طائلة على جم     المحاصرة األمنية والمالية وغيرها، في وقت تُ      

الدعم أشكالات وغيرها من لها المقر .  

واماتـه  ا سـلفا تـستثمر ه     نّ التي كما بي   “الثقافية”قبل على المنتوجات    ي ثقافي جديد ي   في هذا الفراغ نشأ متلقّ    

وضاعة حسيته    في “الشيخة” إلى الجمالية الرفيعة    “المتعة”غترابا، فتنزاح به من     ه الوعي لديه لتزيده ا    وتشو 

  .وسفور سذاجتها 

 اإلنـسان  إلنـسانية اعمـة   س القيم العليـا الد    ية وتهميشها وبخ  إن الترثيث الفج للثقافة وإزدراء النخب الثقاف      

 قد  شأن اليومي الوة المواطن وغصب الناس على االنكفاء على الذاتي الخالص ومشقة تدبر الرغيف             ومواطن

بة لممارسـات ثقافيـة وسـلوكية ال        خططات مترس مإنتاج  إلى   و ولوجيةإيدي نى تشكيل ب  إلىأدى في النهاية    

  .ال على التعبيرات واألشكال الفنية المتدنيةإقبل ـتُ

 مـن   أبدوهم لما   هي الحزب الديمقراطي التقدمي المبدعين والمثقفين مهما اختلفت مشاربهم واتجاهات         ذ يحي وإ

 “الفنـي ” القبح   أشكالى القطع مع الرداءة والبؤس وكافة       ممانعة ثقافية عنيدة أثبتوا فيها حرصهم الشديد عل       

           وضـعهم  إليه خطورة ما آل   إلىه  والثقافي وانحيازهم للثقافة الجيدة متعة وجماال ورفعة فانه ال يفوته أن ينب 

 والمطلبيـة وبعـض   االجتماعيةخصوصا بعدما تعرض له البعض منهم نكاية لوقوفهم الباسل مع الحركات          

 على  االعتداءخاضتها نخبنا السياسية والديمقراطية والحقوقية خالل السنوات الفارطة، لقد تم           المعارك التي   

 ناهيك عـن    )2006خالل سنة   (بعض الشعراء والروائيين وغيرهم من المبدعين والفنانين والمثقفين عامة          

إقصائهم عن المـشاركة فـي بعـض االستـشارات          أو  منعهم من المشاركة في المهرجانات والتظاهرات       

 تجويـع الـبعض     إلىوالدراسات رغم كفاءتهم وخبرتهم المشهود بها إقليميا وعالميا وهي ممارسات تهدف            

  ما استحضرنا الظروف االجتماعية العسيرة التي يمر       إذامنهم وسلب البعض اآلخر كرامته وأنفته خصوصا        

 الحرف الفنية وغيرهم وهي ظروف لم تفلح اإلجراءات المتخـذة           وأصحاببها العديد من المثقفين والفنانين      

  . لسطحيتها وانتقائيتها تخفيفهالفائدتهم من 

    بأعراض األزمة الثقافية  ”ر  ذكّوالحزب الديمقراطي التقدمي وهو ي“  فيها المشهد الثقافي ببالدنـا      ى التي ترد 

حكم تنفيذها النظام في انسجام وتطابق كلي مـع النـسخة          أ  التي “الهندسة الثقافية ” نتائج   إالفانه ال يرى فيها     

واللـذة  تعة والنزوة العابرة     الم جتهيالتي  ) األمركة الثقافية على وجه الخصوص    ( النيوليبارية من العولمة  

  . والممانعة في الثقافات الوطنية ده ويضعف جيوب الصت وعزاإلنسانهدر كرامة البرهية والعرضية بما ي
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ة  الحريات العام  إطالق  األزمة العميقة يقتضي قبل كل شيء      الحزب أن شرط الشروط لبدء تجاوز      ركوإذ يذ 

 المعالجة األمنية للشأن الفكري والثقـافي       شكالأ الحريات الثقافية ووضع حد لكافة       إليهاوهي حريات ترتهن    

  . فاإلبداع جوهره حرية، واالبتكارلإلبداعا أوليا باعتباره ضامن

 قطاعية تدلنا على ضرورات نـرى مـن         “معالجة ” يتيح لنا    أن الشرط الضروري من شانه      إن تحقيق هذا  

   : أهمها

  النشر والكتاب والمطالعة  •

 اإلبـداع تشاريع والقوانين المانعة لحرية الرأي والتفكير والتعبير ألن ذلك يتناقض جوهرا مـع  إلغاء كافة ال 

 الرقابة  وإلغاء ، الفنية واإلبداعيةعمال األدبية والفنية     سراح جميع األ   إطالق “بيداغوجيا”وهو مطلب يقتضي    

  .عليها 

 أصحابها وحتى يتمكن المبدع من    إلىتنقيح القوانين المتعلقة بالملكية األدبية والنشر بما يعيد الحقوق           -

  التمتع بجهده وثمرة عمله

طق الحضرية وإثـراء    دعم شبكة المكتبات العمومية في المناطق الريفية واألحياء الفقيرة وفي المنا           -

  مطابقتها مع المعايير والمواصفات الفنية الدولية إلىاألرصدة الحالية وتجهيزها باإلعالمية والسعي 

-     اء على غرار ما هو معمول به ببقيـة البلـدان ودعـم ميزانيتهـا               فتح المكتبة الوطنية لعموم القر

 ومواردها البشرية 

 المقـدرة    مـستوى   في تكلفة الكتاب حتى يكون فـي        العمل على دعم الورق وإيجاد طرق للتحكم       -

للفئـات   بعيد المنال بالنـسبة      أمراالشرائية فاقتناء الكتاب وتكوين نواتات لمكتبات شخصية وعائلية مازال          

 والشرائح األوسع لمجتمعنا

 تأسيس إستراتيجية مدروسة إلنقاذ الكتاب من أزمته -

لى وزارة الثقافة وإعفاء استيراد الكتب الشخصية       تحويل رخص استيراد الكتب من وزارة الداخلية إ        -

 .من الرخصة احتراما للحريات الفردية

 ة والدرامية كحي الر والفنوناالسينم •

 والسماح لهـا بممارسـة      باإلغالقدة الواحدة تلو األخرى      المهد االسينم قاعات عرض    أصحابدعم   -

  كلما دعت الحاجةأخرىأنشطة ثقافية 

 واالعتناء بالمسرح الهاوي والنوادي المسرحية بالمؤسـسات        اإلنتاجشركات  دعم الفرق المسرحية و    -

 .وإحياء نوادي السينما المسرح الجامعي على قواعد جديدة إحياءعادة إالتربوية و

 المعنية بهذه الفنون والتفكير في صيغ شراكة مـع          ةاألكاديميتحديث التكوين األكاديمي بالمؤسسات      -

 نمي تبادل التجارب والخبرات  تأجنبية أومؤسسات وطنية 

 “لليد العاملة ” االجتماعي الضمان   أشكالتنقيح التشريعات بما يضمن الحقوق المادية والرمزية وكافة          -

 في بعـض الفـرق      وضع حد للطرد الحاصل حاليا    (في المجال الثقافي باعتبارها يد عاملة مبدعة        الناشطة  

 ...) .اصة لإلنتاج الفني المسرحية وحتى المسرح الوطني وبعض الشركات الخ



     2006  ديسمبر 24 – 23 –22    نابل–تونس   المؤتمر الرابع  الحزب الديمقراطي التقدمي
5 

  الموسيقى والغناء •

لقطاع بما يضمن حقوق جميع األطراف المتدخلة وما يضع حـدا           لإعادة تنقيح التشريعات المنظمة      -

   وغيرها )... الكاسات إنتاجشركات  (للسطو على حقوق المبدعين خصوصا من قبل شركات اإلنتاج

 ي منذ المرحلة المبكرة من التعليم األساسي دعم النوادي الموسيقية وتعزيز التكوين الموسيق -

 التشريعات الالزمة لحماية وصيانة التـراث الموسـيقي و آالتـه            وإيجادالعناية بالحرف الموسيقية     -

  .)باالندثار موسيقية مهددة آالتهناك (

  لتكوين تقنيين في المهن الموسيقية الجديدة ) ورشات،فنيين(التفكير في بعث اختصاصات  -

 ،سرقات األلحـان  (داءة ّ  والر اإلسفافة واالبتعاد عن    ائقة العام ذيثاق شرف يتعهد باحترام ال     م إيجاد -

وقية الكلمة الس...(  
 
  قطاع التنشيط الثقافي •

ة وتجعلها  ة والمحلي جان الجهوي المطالبة بحذف التشريعات واإلجراءات اإلدارية التي تنفي انتخاب اللّ         -

  . السلطة اإلدارية التنفيذية قائمة على مبدأ التعيين من قبل

 مع ضـمان فتحهـا      ..ات الشعب والعمد وغيرها      عن مقر  )والشباب( فصل دور الثقافة     إلىالسعي   -

واد والمثقفين مهما كانت توجهاتهم الفكرية والعقائدية للر 

 التنشيطية وجعلها مالئمة مع التغييـرات والتفكيـر فـي مقاربـات             اإلطاراتضرورة دعم تكوين     -

بعهـا   بعيدا عن المنظورات التعبوية الحزبية التي اتّ      )الخ...منشطي األحياء   (ية ثقافية اجتماعية جديدة     تنشيط

تنشيط األحياء ذات الحاجات الخصوصية من اجل استمالتها فـي حمالتـه االنتخابيـة وخياراتـه                (النظام  

 )السياسية

  الفنون التشكيلية •

ك وانتـشال العديـد مـنهم مـن         ل ذ يمتهنمن كان   ضرورة العناية بالفنانين التشكيليين وخصوصا       -

   الضمان االجتماعي بأنظمةل الدولة على غرار بقية المبدعين بتولي تغطيتهم وضعيات التهميش وتكفّ

المزيد من دعـم    مع  جعل سياسات الشراء العمومي ألثارهم خاضعة لمقاييس اإلبداعية واإلنصاف           -

 .ائية والفرز المبني على الزبونيةا عن االنتقحفظ الذاكرة الوطنية من الفن التشكيلي بعيد

  المواقع والمعالم األثرية •

-       إلىها لمناطق مازالت    ضرورة تحيين خارطة المواقع والمعالم األثرية وضم مهملـة دون    اآلن  حد 

  . صيانةأوتعهد أو أدنى رعاية 

واصفات العالمية   في رصيدنا المعلمي والمتحفي بما يتطابق مع الم        تصرف والحفظ ث أساليب ال  تحدي -

 واستعمال الوسائل السمعية البصرية للتنشيط الثقافي بهذه المواقعفي هذا المجال 

 كاتمقاومة ظاهرة النبش على الكنوز األثرية التي تفاقمت في السنوات األخيـرة ومحاكمـة شـب                -

 .تواطئه مع هؤالءجار بها وتهريبها ومن ثبت االت
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 من الشروط الضرورية لبداية     أدنىا  ال حد إ ذلك فانه ال يعتبرها      بكّليطالب  إذ  والحزب الديمقراطي التقدمي    

من العولمة النهـوض    زم شبحه على بالدنا في وقت يقتضي في         ر الثقافي الذي بدأ يخي    ص من التصح  التخلّ

خا بثقافتنا الوطنية وتعزيز منابع ومصادر االقتدار فيها لتساهم في صياغة ثقافة كونية ال تكون فيها استنـسا                

الكونيـة مـن عقالنيـة       تتجادل فيه هويتنا العربية اإلسالمية مع مكاسب الثقافة          إبداعاالبتكارات الغير بل    

  .وتنوير وحرية

يمته ق وبرامج ومخططات بل رساميل      “تعبيرات فنية ”أو   “ممارسات ثقافية ”د  نشد ليست مجر  إن الثقافة التي ن   

الناس فيدركون ذواتهم واآلخر والعالم      ينشأ عليها    ،الوقائعوخرائط رمزية تتوزع عليها المعاني والدالالت و      

الكليانيـة   أشكالن داخلها حرمة الحق في االختالف قطعا مع كافة          طّلم تو إذا  ال  إوهي تجربة ال مغزى لها      

  .الثقافية

ية مـشروعها    بنخبها الثقافية الوطن   تستأنف ما توفر المناخ السياسي والثقافي المالئم أن         إذاإن بالدنا لمهيأة    

عيد بذلك موقعها المتقدم باعتبارها قد شكلت تجربـة رائـدة     تله االستبداد والتهميش فتس    الذي عطّ  اإلصالحي

لة هي أبرز الورشات التـي اشـتغلت        ض المتحررة والنقابة المنا   والمرأة كان الدستور العادل     وإذاحديث  تلل

 مقدمات ذلك   عدد من العقالنية والحداثة والحرية ي     مزيإلى  ا يفضي    بم تعميقهاعليها تلك النخب فان تحيينها و     

  .االستئناف

عون دوائـر الممكـن     س يو نب الحزب الديمقراطي التقدمي بكافة المثقفين الشرفاء والنزهاء الذي        يوختاما يه 

 وفي هذا .  الهيمنة ةرادإ بنخبهم طالئع لثقافة المقاومة في مواجهة كافة أشكال          كلونفيشلشعوبهم ومجتمعاتهم   

 لفلسطين وكافة أعداء األمة ويشد      غاصبقافي مع الكيان ال   شكال التطبيع الث  أدد رفضه القاطع لكافة     السياق يج 

  . كانواأينماحرار  األن المثقفيأياديعلى كافة 
 


