
االختزالية النسوّية
صورة املرأة ـ اجلسد يف السينما العربّي�ة )تونس نموذجًا(

[[[

ثريا بن مسمية]*[

يّتصل هذا البحث يف ما ميكن تسميته مجازاً بـ »الجندريّة العربّية« التي َوَفدت إلينا باألصل 

والحال  الطبيعي  ومن  والفنّية.  األكادميّية  منها  الستعامريّة، ول سيام  الثقافية  املوجات  مع 

هذه أن تنعكس مؤثراتها عىل مجمل نواحي الحياة يف املجتمعات العربّية ومنها عىل األخّص 

مجتمعات املغرب العريب التي نالت نصيباً وافراً من الهيمنة الثقافية الفرنسية وملّا تزل.

»الفن  بـ  يُعرف  ما  يف  تطبيقاته  تظهر  كام  الجندر  مفهوم  مقاربة  إىل  يتطّرق  البحث  هذا 

عىل  املقاربة  لهذه  تطبيقاً  مسمّية  بن  ثريا  التونسّية  واألكادميّية  الباحثة  أجرت  وقد  السابع«. 

التجربة السينامئّية التونسّية كنموذجٍ يستظهر الصورة الختزالّية لواقع املرأة العربية، ويقّدمها 

بالنمط  األخذ  إىل  ويسعى  جهٍة،  من  املحلية  املجتمعّية  والتقاليد  القيم  عىل  متمرٍد  ككائٍن 

الليربايل الغريب يف النظر إىل القضية النسوية من جهٍة ثانيٍة.

املحّرر

يرتكّز بحثنا التايل عىل تبيني إشكاليٍة مركبٍة تتعلّق بالكيفيّة التي تعاملت فيها السينام العربيّة، 

والتونسيّة بوجه خاّص مع الواقع النسوي. الوجه األّول من اإلشكاليّة له صلٌة بالصورة التي تختزل 

ورصف  واإلعالن  الدعاية  يف  االستظهار  هذا  وتوظيف  »الجسدي«،  الفيزيايئ  بظهرها  املرأة 

الوعي العام عن فهم املكانة الحقيقيّة للمرأة يف املجتمع العريب واإلسالمي. أّما الوجه الثاين من 

اإلشكالية، فيتعلّق بالتقليد النمطي لنامذج اإلنتاج األوروبيّة واألمريكيّة.

هذه اإلشكاليّة املركّبة تبنّي السمة االختزالية للجندرية العربية املعارصة وهو ما سنأيت عىل بيانه 

*ـ  باحثٌة يف الفلسفة وأستاذُة الفّن اإلسالمي – جامعة الزيتونة – تونس.
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من خالل إيراد شواهَد تحليليٍّة ماّم أنتجته السينام العربيّة والتونسيّة خصوصاً خالل العقود الفارطة. 

بدت االختزالية النسويّة يف اإلنتاج السيناميئ العريب شديدة الرتكيب، فمن جهٍة كان اختزال املرأة 

كإنساٍن خاضعٍ لتطّور رأسامل السوق، ومن جهٍة أخرى اختزالها بوصفها أنثى، أي ككائٍن من الدرجة 

الثانية بسبب طبيعتها البيولوجيّة ووضعها االجتامعي. وإذا كانت تجربة الحداثة يف أوروبا متتلئ 

بشواهَد تاريخيٍّة دامغٍة عىل هذه العملية االختزاليّة، فاملشكلة يف العامل العريب تبدو أكرث تعقيداً.

مع  العربية  السينام  تعاملت  كيف  ييل:  ما  مؤداها  بقوٍة؛  نفسها  تفرض  أسئلٌة  البداية  يف  هناك 

املرأة؟ وكيف قّدمتها للمشاهد العريب؟ وهل استطاعت أن تعكس حقيقة واقع املرأة العربية؟

 من خالل معاينٍة عامٍة لألفالم املنتجة، هنالك صورتان مختلفتان عن املرأة:

- األوىل: تُقّدم املرأة يف صورة شخصيٍة ضعيفٍة، خدومٍة، تعيش تحت ظّل الرجل، بالعمل عىل 

إبراز شخصيته للظهور يف الواجهة. وهذه الشخصية تتمثل إما يف األم الحنون، أو األخت الودود 

منذ  العربيّة،  الفيلمو-غرافيا  عىل  قصريٌة  إطاللٌة  وتكفي  املخلصة.  واملغرمة  املطيعة  الزوجة  أو 

األربعينات وإىل بداية التسعينات من القرن املايض، لنعلم كيف تكرَّست مثل هذه الصورة السلبية 

االختزالية للمرأة.

 أما الصورة الثانية: فهي نقيضٌة لألوىل، ذلك أنها تربز املرأة املتمرّدة املتحّررة، التي تتحدى 

واألخالقيّة  االجتامعيّة  والنتائج  الصورة  هذه  تشّكل  آلياُت  كانت  أيّاً  الرجل  وسلطة  املجتمع 

الناجمة عنها. ما يدّل عىل ذلك مجموعٌة هائلٌة من اإلنتاجات السينامئيّة العربيّة، وال سيّام تلك 

التي ظهرت يف السنوات األخرية من القرن املايض ومطلع القرن الحايل وتأثّرت إىل حدٍّ بعيٍد 

كانت األعامل  القيّمة واألخالقيّة. ولنئ  املعايري  لكّل  الكارسة  الليرباليّة  وقيم  العوملة  بوجات 

الصورة  أن  إال  املجتمع،  يف  املرأة  قضية  تخدم  أن  حاولت  قد  الفرتة،  هذه  خالل  السينامئية، 

. فقد خلصت إحدى الدراسات]]]] التي أُجريت عىل ]3  ٍ السلبية للمرأة كانت طاغيًة عىل نحٍو بنيِّ

شيطاً سينامئياً، أُنتجت ما بني 990] و 2000 إىل أن صورة املرأة جاءت سلبيًة ومل تنقل حقيقة 

الواقع. فلقد ُحكمت بعايرَي ومتطلّباِت السوق والرتكيز عىل عنرص اإلثارة الذي يعتمد اإلغراء 

لجذب الجمهور. فكانت النتيجة أن املرأة قُّدمت يف العمل السيناميئ كتاجرِة مخدراٍت، أو فتاٍة 

ليٍل، أو مدمنٍة، أو خائنٍة، ويف أحسن األحوال عصبية ومعقدة. وقد أسهم ذلك كلّه يف تكريس 

هذه الصورة النمطية، لدى الجمهور املأخوذ بثقافة االستهالل الغرائزي. 
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الوسائل املعتمدة، والنتائج  كانت  أيّاً  الشهرة  انساقت وراء  أيًضا  نفسها  أن املرأة  الحال  واقع 

املرتتّبة عىل ذلك. فقد بيّنت مجموعٌة من استطالعات الرأي واألبحاث امليدانيّة أن السينام العربيّة 

ال تتطرق إىل مشاكَل املرأة الحقيقية، أو إىل مستقبلها. وقد انعكس هذا عىل اإلعالم، الذي حرص 

املرأة يف املوضة والحياة الرغيدة والطبخ. ويف هذا اإلطار ندرج شهادتني نسائيتني ذواتا مغزًى 

الساقطة،  لألدوار  الرافضة  إيجورك،  برشى  املغربية  والكاتبة  واملخرجة  للممثلة  األوىل  عميٍق: 

للمتعة واإلغراء  كأداٍة  الجسد  املرأة  كرّست  واملغربيّة خصوصاً  العربيّة عموماً  السينام  أن  ورأت 

والتحريض، وتشري يف هذا اإلطار إىل غياٍب شبه تامٍّ ألعامٍل سينامئيٍة تحتفي بالنساء املفكرات 

أو املقاومات... أما الشهادة الثانية فهي للقاصة السورية مي الرحبي، التي أوضحت أنه من خالل 

رصدها لألفالم التسجيلية يف سوريا )400 فيلم(، وجدت نحو 35 منها يتحدث عن قضيٍة اجتامعيٍة، 

و6 أشطة فقط تتحدث عن قضية املرأة، منها شيطان دعائيان قدما املرأة بصورٍة ورديٍة جداً، و4 

أشطة تحدثت عن واقع املرأة العاملة يف سوريا. ما جاء يف هاتني الشهادتني ينطبق كذلك عىل 

السينام املغربيّة. فاألفالم الجديدة جعلت من املرأة قضيتها املركزية، لكن من منظوٍر نطيٍّ يرتكز 

أيًضا وأساساً  الربح املادي، وإنا  لتحقيق  الطابوهات والكليشيهات املتجاوزة، ليس فقط  عىل 

املرأة  الرجل واملرأة وبني  العالقة بني  أوارص األرسة، وخصوصاً  قيم املجتمع وتحطيم  لزعزعة 

ومحيطها االجتامعي. وخالصة القول، إن تعاطي السينام العربية مع قضية املرأة ساده اتجاهان 

متضادان: اتجاٌه تقليديٌّ محافٌظ أجحف يف حقِّ املرأة، واتجاٌه نقديٌّ تغيرييٌّ صداميٌّ متطرٌف زاغ 

بالقضية عن الطريق السوي]]]. 

االختزالية للنمط الليبايل

ما من شكٍّ يف أن الحديث عن املرأة يف السينام التونسيّة اليوم هو حديٌث عن مجتمعٍ بأكمله، 

ويرتجم لنا الواقع املغاريب بالخصوص والعريب بالعموم. إذ ال يخلو أّي فيلٍم من حضور املرأة 

كيف ظهرت  التايل:  هو  بقّوٍة  يُطرح  الذي  ولكن  منتقدًة.  أو  ناقدًة  أم مخرجًة  ممثلًة  أكانت  سواًء 

التاريخيّة والسياسيّة والسوسيولوجيّة التي  الصورة النسويّة يف السينام التونسيّة، وما هي العوامل 

جعلت املرأة ذات منزلٍة اجتامعيٍّة خاّصٍة يف تونس؟ 

أنّه بحكم النمط الليربايل الذي طبع مرحلة ما بعد االستقالل والتي تعرف بالحقبة  املعروف 

ُصوِّب  الذي  الشهري  والقانون  املرأة.  إىل  النظر  يف  جذريّاً  تحّوالً  تونس  شهدت  فقد  البورقيبيّة 
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اإلبداع  مجال  إىل  ومنها  العاّمة،  الحياة  دخول  عىل  املرأة  شجع   ،1956 )أغسطس(  آب   [3 يف 

السمة  ، وكانت  دراميٍّ أسايسٍّ اإلنتاجيّة لألفالم كعنرٍص  العمليّة  فكانت حارضًة يف  السيناميئ]]]. 

املميّزة فيه قامئًة عىل تقديم صورتها كعنرٍص جاميلٍّ محٍض. فقد احتفت السينام التونسية بالجامل 

الرغم من زعم  والعربية عامة. وعىل  املغاربية  بالسينام  مقارنًة  ثورًة يف مجالها  واعتربته  األنثوي 

القيِّمني عىل اإلنتاج أن تقديم املرأة يف وجهها األنثوي واالهتامم بجاملها ال يهمل دورها داخل 

فإذا  يشاع.  ما  خالف  عىل  إجامالً  جاء  الواقع  أن  إاّل  وزوجٍة،  وأخٍت  كأمٍّ  االجتامعية  املؤسسة 

كانت السينام املرصيّة قد اشتغلت داخل مفردات الواقع االجتامعي ومختلف هياكله، فقد متيّزت 

السينام التونسية بالتقليد الفرنيس من خالل مفرداتها الخاّصة، وغلبة الطابع السيكولوجي الفردي 

والرغبة  كالجسد  الفردي،  باألنا  تتعلّق  مفاهيَم  معالجة  )SOLLIPTIQUE( يف  األنانوي  الذايت، 

والجامل واألنوثة...«]2].

التقليد الغريب للمرأة-اجلسد

التونسيّة يف  السينام  إليه  أبرز ما لجأت  العنرص االستعرايض الجاميل للمرأة من  الرتكيز عىل 

أّي  تحليل  بأن  اإلنتاجيّة  السياسات  لدى  القناعة  ترّسخت  فقد  الغربيّة.  بالنمطيّة  اندهاشها  سياق 

واقعٍ اجتامعيٍّ أو انتقاده ينبغي أن ميّر رضورة باملرأة. فال أقدر منها عىل نقد وضعيّتها وال أبلغ 

الغلّو، حيث  بعيداً يف  الغربيّة جعلها تذهب  السينام  تقليد  أن  التعبري عن مشاكلها. غري  منها يف 

للمرأة.  اليوميّة  الحياة  الخصوصيّات يف  الجرأة يف مواضيعها حتى وصلت إىل أخص  انتهجت 

كان الجسد هو املحور األسايس يف مثل هذا املنهج. وذلك بذريعة أنّه يشّكل معيار »الخطاب 

النسوي« املطالب بالحرية األنثوية]3]. لذلك سرنى من خالل جولٍة بانوراميٍّة للفيلم التونيس أن 

تظهر  أساسيٍة  دراميٍة  كامّدٍة  وبالتايل  والتمثييل،  اإلخراجي  الهم  محور  شّكل  األنثوي«  »الجسد 

فيلم  يعدُّ  املثال  سبيل  فعىل  والقيم.  والقوانني  التقاليد  كّل  عىل  متمرٍّد  ككائٍن  خالله  من  املرأة 

م كتعبريٍ عن  »صمت القصور« تصويراً لقبول األّم وابنتها لالستغالل الجنيس. وهذا الفيلم الذي قدِّ

ظاهرٍة اجتامعيٍّة يف املجتمع، ال يعكس سوى حياِة شيحٍة صغريٍة جّداً تنتمي إىل طبقٍة ارستقراطيٍّة 

]]] -  سمري الزغبي – السينام التونسّية والفضاء العمومي – من سلسلة الفن والقضاء العمومي – مركز النرش الجامعي – تونس – 2005 – ص: 82.

]2]-  سمري الزغبي – السينام التونسّية والفضاء العمومي – املصدر نفسه.

[3[- »ce qui unifie et constitue une unité discursive de la majorité des films de femmes tunisiennes 

c’est l’élaboration de ce que nous pouvons considérer comme un discours féministe alimenté par une 

revendication de liberté féminine « Sonia Ghamkhi , les cinéma du Maghreb et leur publics , Africultures 

N°89 , Paris , L’harnattan 20[2 p.29 
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تعيش خواًء داخليّا،ً وتظهر فيه كّل فظاعات استغالل املرأة من حيث إن أصحاب القرص يجربون 

الخادمات عىل معاشتهم وخدمتهم كام يُْجربن عىل اإلجهاض القسي. 

 من هذا الوجه يظهر فيلم »صمت القصور« كنموذٍج لعمٍل سيناميئٍّ يدافع عن املرأة املضطهدة 

وغ حريّة استخدام الجسد للداللة عىل التمرّد والثورة عىل التقاليد.  الخادمة داخل القصور، أال أنّه يسِّ

كانت الطفلة »علياء« هي النموذج لهذا التسويغ وذلك كرّدة فعٍل عىل ما حصل مع أّمها، حيث تهب 

جسدها كدليٍل عىل ثوريّتها وسخطها عىل انحراف املجتمع األرستقراطي. لهذا نالحظ كيف أن 

الفيلم املشار إليه، وعىل الرغم من النقد الشكيل الستغالل املرأة ظّل حبيس لغة »الجسد« ومل 

يتحرر منها حتى يف الجانب الثوري الذي حاولت بطلته »علياء« تقدميه.

السينام  النّقاد إىل وصف  انربى عدٌد من  النوع من اإلنتاج االختزايل،  رّبا بسبب شيوع هذا 

ترجمٌة  بأنّه  الوصف  ذلك  وعلّلوا  الجنيس«،  »الكبت  و  »الجسد«  و  »الحامم«  بسينام  تونس  يف 

األفالم  جلَّ  بأّن  ذلك  معاً.  واملخرج  واملؤلِّف  باملنتج  املستحكمة  للذاتيّة  النفسية  للرواسب 

تقديم  الذاتيّة املتطرّفة يف طريقة  فيها  نلمس  تنتمى إىل خانة »سينام املؤلف”، حيث  يف تونس 

التونسيني  النقاّد وعموم  من  العديد  يتقاسمها  هذه الرؤية  أن  ذكره  والجدير  واألبطال]]].  القصص 

هذا  النسوي، ألّن  السيناميئ  اإلنتاج  جدوى  يف  األمل  يفقد  البعض  جعل  ما  للسينام،  املتابعني 

اإلنتاج عىل الجملة ال يرتجم الواقع السوسيولوجي الثقايف لتونس عموماً، وال واقع املرأة التونسية 

عىل الخصوص.

تسّلل الروح االسترشاقّية

مل يقترص تأثّر السينام التونسّية بالغرب عىل التقليد التقني، وطريقة تقدميه للمرأة ككائٍن جاميلٍّ 

الثقافة  تسلّل  هي  خطورًة  األكرث  املشكلة  إّن  بل  الرأساملّية،  لليربالّية  الستهالكّية  العملّية  يخدم 

النظر إىل السترشاق باعتباره  السترشاقّية إىل قلب الصناعة السينامئّية. ومن هذا الجانب ميكن 

عملّيَة غزٍو سيناميئٍّ متقٍن للمزاج الشعبي يف مجتمعاتنا. 

الشيخ،  املرصي ممدوح  للكاتب  مهمٍة  مالحظاٍت  جملَة  نسوق  أن  ميكن  السياق  هذا   ويف 

يُطلق  لاَِم  نوذًجا  مثلت  فرنسا  أن  كيف  يذكر  حيث  الجنيس«،  »السترشاق  كتابه  وردت يف 

عليه »التمثيل الجنيس لالستعامر« منذ نشط مفكروها وفنانوها التشكيليون يف الرتكيز عىل ما يلوح 

]]]- سمري الزغبي السينام التونسية والفضاء العمومي- من سلسلة الفن والقضاء العمومي – مركز النرش الجامعي – تونس – 2005 – ص: 85.   
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يف الخيال األورويب عن الرشق يف القرن التاسع عرش، وتحديداً جسد املرأة الرشقيّة والعربيّة. وما 

يجدر ذكره أن بعض املفّكرين والرحالة يف كتاباتهم عن الرشق، الذي كان مجهواًل لشعوبهم آنذاك، 

تحرًضا.  األبدي« واألدىن  أنه »املؤنث  عىل  »يقدم املتعة« والرشق  ككائٍن  الرشقية  املرأة  صّوروا 

التونسية.  أّن هذه الصورة موجودٌة إىل اآلن يف جّل أفالمنا  اليسري مالحظة  وما من شكٍّ فإّن من 

فكام جّسد املسترشقون املوضوعات التي كانت تشغل املخيلة األوروبية ذات الطابع الغرائبي 

»مثل قصور األمراء وأجنحة الحريم« ال تزال هذه املوضوعات حارضًة يف أغلب األفالم من خالل 

الرتكيز عىل اهتامم النساء بأجسادهن يف غرفهن الخاصة، وتصوير ُعقدهن النفسيّة واالجتامعيّة. 

فاملرأة الرشقيّة تُصوَّر دامئاً عىل أنّها امرأٌة متذبذبٌة بني الشفقة والرغبة، فهي مضطهدٌة ومقهورٌة أو 

متهتكٌة ومستسلمٌة ألقدارها]]].

هذه  طبيعة  وما  املرأة  تحرير  لرسالة  حاملًة  التونسية  السينام  اعتبار  مدى ميكن  أّي  إىل  لكن 

الرسالة؟

التونيس. غري أن هذا  يف الواقع يعترب حضور املرأة مادًة دراميًّة أساسيًّة يف العمل السيناميئ 

الحضور كان حبيس رؤيا صارمة فرضها »الرشيك الفرنيس« عىل املخرجني واملنتجني. والجدير 

بالذكر أن فرنسا تُعترب من أكرب داعمي اإلنتاج السيناميئ يف تونس. وهو األمر الذي سيؤدي إىل 

سيناميئٍّ  عمٍل  قيام  إمكان  عىل  بعيٍد  حدٍّ  إىل  أثَّرت  استتباعيٍّة  بنمطيٍة  التونيس  السابع  الفن  إلزام 

تونيسٍّ مستقلٍّ يعكس حقيقة املرأة يف مجتمع له ِقيَُمه وتقاليدُه وتراثُه الخاص.

الصورة املعهودة للمرأة يف السينام التونسية ظلّت -كام سبق وأشنا- رهينَة أطٍر مكانيٍة مخصوصٍة 

لكّنها يف الوقت نفسه تعكس عقدة تفّوق اآلخر. لذا جرى الرتكيز عىل صورة املرأة/ الجسد، يف 

حني جرى التغافل عن املرأة املثقفة التي تحافظ عىل خصوصيّاتها وهويّتها الحضاريّة. من هذا 

الوجه يصّح ما ذهب إليه كثريون من النّقاد عندما نعتوا السينام التونسية بـ »سينام الجسد«، التي 

يف  هي  بل  ديونيزويس.  هو  ما  وبكلِّ  الجسد  بتعبريية  مشاهدها  من  مشهٍد  كّل  يف  دوماً  تحتفل 

الحقيقة تُحيي -كام يقول عدٌد من النّقاد- وال سيّام يف الحقب األخرية، فلسفة نيتشه العدميّة، وأدب 

محمود املسعدي الليربايل، لجهة النظر إىل املرأة كجسٍد محٍض]2]. 

القيّمون عىل الفن السابع التونيس يدافعون مع األسف عن هذا النوع من اإلنتاج السيناميئ، 

]]] - انظر: ثريا بن مسمية –املشهد التونيس يف السينام التونسّية- واقع إشكالّيات. محاضة ألقيت يف الحلقة الدراسّية حول السينام التي 

نظمتها الجامعة متعددة الختصاصات – جنوب املغرب- 5]/ 5/ 9]20.

]2]- السينام والفضاء العمومي، د.سمري الزغبي، مرجع سبق ذكره، ص: 83   
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الواقع االستبدادي، وسعيًا إىل إخراج  ويحتّجون بذلك بطريقٍة ذرائعيٍّة، فيعتربونه محاولًة لفضح 

املرأة من ظلم املجتمع واملطالبة بحقوقها. لكن يف الواقع سنالحظ أن ما حدث هو العكس، فقد 

أعطت هذه األفالم تصنيفاً سلبياً للسينام التونسية وللوسط الثقايف لينطبق عليها رصاحة صفة سينام 

الجنس واإلثارة واالبتذال.

بالواقع  لها  للمرأة ال عالقة  املقدمة  الصورة  أن  الشيحي  املمثلة جميلة  تقول  اإلطار  يف هذا 

الحقيقي للمجتمع التونيس. فهي إّما صورٌة موغلٌة يف اإلباحية أو االنحطاط األخالقي أو التأزم 

واملأساوية أو الخيالية أو أنّها غارقٌة يف الرومنسية واملثالية والرواية املتخيّلة. تضيف: إن بعض 

األعامل السينامئيّة-النسويّة إن مل نقل جلّها، مل تطرح املسألة التي تعكس حقيقة املرأة التونسية 

املثقفة واملسؤولة أو تلك املتحدية للصعوبات واملسكونة بالطموحات واإلنجاز والتغيري، وكأن 

بعض املخرجني يسعون إلرضاء النظرة الغربية للمرأة يف بالدنا]]]. ثّم إن عدداً من العاملني البارزين 

الفلكلورية  الصورة  مشاهدة  يف  يرغب  الغرب  بأن  القول  إىل  يذهبون  التونيس  السابع  الفن  يف 

التونسية ونقيضتها اإلباحيّة يف آٍن. وهذه كلّها صوٌر موغلٌة يف السلبية، ومتعاليٌة  التقليدية للمرأة 

عىل واقع املرأة، بل وتحجب عنها ملكة العقل والقدرة عىل التفكري والفعل]2]. 

الرهان بدافع  التونيس عىل املرأة كجسٍد لبلوغ نجاح أفالمه، وسرت هذا  لقد راهن السيناميئ 

االنتقاد االجتامعي والفكري لوضعية املرأة. أّما النتيجة فكانت سينام تجارية ذات طابعٍ ذايتٍّ أناينٍّ 

لشخصية املخرج، ويفتقد بالتايل إىل دراسٍة موضوعيٍة لواقع املرأة التونسيّة. ولعّل هذا األمر يرجع 

كذلك إىل أن أكرث مخرجي السينام التونسية ومنهم مخرجات رائدات كـ »مفيدة التالتيل« و »سلمى 

بكار« هن من خريجات املدرسة السينامئية الفرنسية والبلجيكية. حيث نقلوا مناهج وتجربة هذين 

الوعي  باختالف  منهن  وعٍي  دون  من  العربية  املرأة  عىل  إسقاطاً  وأسقطوها  األوروبيني  البلدين 

االجتامعي والثقايف للثقافتني كليهام]3].

أما لجهة البعد التجاري واإليغال يف الذاتيّة، فهي مع األسف سمٌة أساسيٌّة يف السينام التونسيّة 

قبل،  من  معهودٍة  غري  مفتوحًة  حريًة  بالدنا  يف  السينام  نشأة  حملت  فقد  عامة.  العربية  والسينام 

وبسببها ميكن أن تتحول هذه الحريّة املفتوحة إىل أداٍة تُستخدم ألغراٍض ربحيٍة، فتتخىل بذلك عن 

االعتبارات اإلنسانيّة واملعايري األخالقيّة. ولقد بدا بوضوٍح أنّه حني تنخرط السينام يف املرشوع 

فإنّها  أداتيٍة،  داخل عقالنيٍة  االستهالك ودمج املجتمع  وبّث روح  أداًة لإلشهار  العوملي وتصبح 

]]]- من حوار مع املمثلة التونسّية جميلة الشيحي أجرته معه الصحافّية نزيهة الغضباين - راجع - جريدة الصباح- 3]-]5-0]20   

]2]- املصدر نفسه.   

]3]-  جميلة الشيحي – املصدر نفسه. 



االستغراب 252

2 0 1 صيــف 9
 A L - I S T I G H R A B16 االستغراب

حلقات الجدل

تتحول بذلك إىل أداٍة للتأثري وآليٍة لالستالب واالغرتاب. وإذا ما رجعنا إىل أهم األفالم الرائدة يف 

السينام التونسيّة التي تهتم بقضايا املرأة نجدها دامئاً تقايض الرجل وتجرِّمه. وهذا يتجىّل مثالً يف 

فيلم »الخشخاش« الذي تظهر بطلته ضحية الحرمان الجنيس، ما جعلها تدمن نبتة »الخشخاش« 

لعجزها عن البوح بّس زوجها الذي مىض بعيداً يف االنحراف السلويك وتركها تعاين الكآبة والوحدة. 

وعليه تقوم املخرجة بتربير رّدة فعل الزوجة يف االنحراف املعاكس، ثّم تقّدم هذه القضيّة كمشكلٍة 

أساسيٍّة للمرأة يف تونس، يف حني أن املوضوع الذي يعالجه الفيلم يُعترب حالًة اجتامعيًّة استثنائيًة، 

ال من القضايا الجوهرية يف الحياة اليومية للمرأة يف املجتمع التونيس. بل رأى البعض أن القضية 

أصالً كانت مجرَّد ذريعٍة لتربير ترصفاٍت وسلوكاٍت يرفضها املجتمع التونيس والعريب عامة]]]. 

الطموح إىل العاملّية الكاذبة

بصفة  تونس  ويف  عموماً  العريب  العامل  السيناميئ يف  اإلنتاج  أن  اإلجامل  عىل  واضحاً  يبدو 

خاصة، مسكوٌن بالرغبة يف بلوغ العامليّة. بل إن هذا اإلنتاج يحرص عىل تحقيق تلك الرغبة مهام 

م هي من هذا  كانت النتائج املرتتبة عىل ذلك غرَي مهنيٍّة وغرَي أخالقيٍّة. فاألفالم الدعائيّة التي تُقدَّ

الجانب بالذات أفالٌم ممولٌة ومرشوطٌة بحدداٍت فنيٍّة وقيميٍّة يفرضها املّمول نفسه، وهي شبكٌة 

من الرشكات األمريكيّة الكربى التي تدفع باملنتجني واملخرجني إىل اعتامد سياساتها لتحقيق حلم 

العامليّة. والحقيقة حسب ما يؤكد الناقد التونيس »أمري العمري« أن »العاملية« يف السينام ال ترتبط 

باملستوى الفني بتاتاً، بل بوجود هذه الشبكة الهائلة لتوزيع األفالم يف العامل، وهي خاضعٌة لعدٍد 

من الرشكات الكربى التي بإمكانها تصنيف األفالم كام هو الحال مع فيلم »زوربا اليوناين«. يف 

حني أن الفيلم الدعايئ واملمول ال حياة له«، فالجمهور يدرك بحسه التلقايئ أنه يشاهد عمالً مموالً 

بغرض الدعاية والرتويج لصورٍة ربا يراها أيًضا متناقضًة مع ما يعرفه عن الواقع، أو ما يقرأ عنه يومياً 

ن صورتك  يف الصحف ويشاهده عىل شاشات التلفزة، وذلك عىل قاعدة: إنّك لن تستطيع أن تُحسِّ

َن الواقُع عندك أوالً«]2].  إال إذا تَحسَّ

من  بالعديد  دفع  جوائزها،  تحصيل  وهاجس  العامليّة،  إىل  الوصول  أن  بوضوٍح  ظهر  لقد 

املنتجني السينامئيني العرب إىل اإلستعانة باملخرجني األجانب واتباع النمط الغريب يف معالجة 

قضايا مجتمعاتهم لعلّها بذلك تصل إىل الرضا والعامليّة املنشودة. هذا مع العلم بأن هذه األفالم 

عىل الرغم من رصد التمويالت الضخمة، وما جرى من تنازالٍت وترشيِك نجوٍم أجانب عامليني يف 

]]]- السينام والفضاء العمومي، د.سمري الزغبي، مرجع سبق ذكره، ص: 92   

]2]- أمري العمري، ناقد وكاتب مرصي، صدر له سّتة عرش كتاباً يف النقد السيناميئ، وتنرش كتاباته ومقالته حاليا بإنتظام يف جريدة »العرب« 

الدولية.  
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أفالٍم عربيٍة، كام هو الحال يف فيلم عمر املختار، وكذلك دور حمزة عم الرسول يف فيلم الرسالة 

اللذين جسدهام املمثل األمرييك الراحل »أنطوين كوين«. والالفت أن التمويالت الضخمة التي 

لقيتها أفالم العقاد مل تصل إىل مستوى العاملية حتى بوجود نجومه العامليني]]].

عىل هذا املسار نفسه من التوظيف الهابط سارت السينام التونسية، فجعلت من أفالمها مطيًة 

لبلوغ العاملية، وقد يكون فيلم »بزناس« للنوري بوزيد مثاالً لهذه الصورة املهينة للعريب أمام الغريب. 

و»إذا كانت األدلجة بعناها السلبي هي الغشاوة املبتذلة التي ألقاها النوري بوزيد عىل فيلمه »صفائح 

من ذهب«  فإن العائق الرئييس يف »بزناس« هو ورطة اإلنتاج املشرتك والتنازالت املهينة التي حصلت 

من أجل إنجاز العمل]2]. فلقد قّدم فيلم »بزناس« املشار إليه صورة العريب كجاهٍل مقابل سائحٍ فرنيسٍّ 

مثقفٍّ ومنحرٍف سلوكيّاً، فكان »بزناس« هو تلك الشخصيّة العربيّة االنتهازيّة التي تحاول االستفادة 

من السائحات األجنبيات، واإليقاع بهن طمعاً يف أن ترسل له إحداهن دعوًة وتذكرَة طائرٍة للشغل 

يف بلدها، يف حني يصور الفيلم الفتاة »خمسة« ترتّدد مراراً عىل بيت الرجل الغريب »الرّومي« لرتى 

صورها التي التقطها لها معلقًة عىل جدران غرفته، كأنها تريد اكتشاف ذاتها من خالل نظرته لها. إّن هذا 

االستيالب العريب داخل املنطق الغريب يعترب اغرتاباً للسينام العربية والتونسية؛ لهذا كانت نظرة النوري 

بوزيد ملشاكل املرأة وقضاياها الجوهريّة تتّسم بالسطحيّة إىل أبعد الحدود، كام ظهرت »صياغته 

للحوار بني العرب والغرب متأثرًة بكليشيهاٍت أدبيٍة عربيٍة ال متت للواقع بصلة... وهي بالتأكيد تنازٌل 

مسبٌق أماَم غرٍب يُريد تنميق وتلميع صورة مواطنيه وسلوكاتهم يف البلدان العربية النامية«]3] والحاصل 

يف أفالم »النوري بوزيد« كام سواه من السينامئيني التونسيني فإّن قضيّة املرأة تحّولت لديهم إىل نوٍع 

من املزايدات الجنسية الخاوية من أيِّ إبداعاٍت يف قراءة الرصاعات االجتامعية. لذا فقد أخفقت هذه 

األفالم يف الوصول إىل مراتَب العاملية، وظلّت ضمن دائرِة التوظيف السياحي والتسطيح االستهاليك. 

حني  يف  التايل:  سنجد  أخرى  إسالميٍّة  دوٍل  يف  سينامئيٍّة  صناعاٍت  مع  اإلجامليّة  وباملقارنة 

أخفقت السينام التونسيّة يف مقاربة قضيّة املرأة، نجحت السينام اإليرانيّة بامتياز، وكذلك الرتكيّة 

]]]- أمري العمري، حلقة »املشاء« بتاريخ 5]/ ]]/ 5]20.    

]2]- العرب والحداثة السينامئية، الهادي خليل، دار الجنوب للنرش، تونس – 3]20، ص: ]2.    

]3]-  العرب والحداثة املرجع نفسه، صفحة 22.  
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بنسبٍة معيّنٍة يف بلوغ مرتبة العامليّة. ولإلشارة يعترب املخرج اإليراين عباس كيارستمي]]]« اليوم من 

أهم املخرجني يف العامل إْن مل نقل أهمهم إطالقاً.

 لسنا هنا بالطبع يف كتابة مرثيٍة للسينام العربية التونسيّة، بل هو لإلقرار بعدم استقالليّة السينام 

يف بالدنا بسبب التبعيّة والهيمنة الهوليوديّة عىل عمليّة إنتاجها.

الفن السابع بني االستتباع واالستقالل 

ماذا بإمكان العرب فعله حيال الهيمنة األمريكيّة واألوروبيّة يف الصناعة السينامئيّة؟ 

. فأمريكا يف مجال الّصور، هي التي دوماً تضحكنا  يحتاج مخيالنا املشوش إىل مزوٍد قارٍّ وقويٍّ

وتبكينا، وهي التي ستُخيفنا وتُسكت هلعنا، وبالتايل هي التي تكتسب النية املطلقة يف التحكم يف 

مخيالنا الجشع واملستسلم. وما من شك فإن هذه السلبية الفكرية يف اإلنتاج واإلخراج السيناميئ، 

ال حّل لها سوى بإجراء مراجعاٍت عميقٍة إلنجازاتنا يف مجال الفّن السيناميئ، تعكس استقاللية 

مواردنا واإللتزام بقضايانا، وتصوير واقعنا با هو عليه ال كام يريده لنا املستعمر أن يكون. ولعّل 

الصورة  كبديٍل عن  يُقدم  أن  ما ميكن  للمستعمر هي  النسائية  املقاومة  السينام إىل صورة  رجوع 

تُقدم صورة املقاومة  تونسيًة  التونسيّة. عىل سبيل املثال اإلجاميل ال نجد أفالماً  الهجينة للمرأة 

لالستعامر باستثناء قلٍة من األفالم، لعّل أبرزها فيلم »حامية ]88]«]2] وهو فيلم للمخرج التونيس 

»أنس  كام  بلحسن«  »سندس  من  كّل  وكانت  التميمي«  الدين  »محي  واملنتج  إبراهيم«  »طارق 

فيها  توثيقياً سّجل  الفيلم طابعاً  اتخذ  أبرز ممثليه، وقد  العبيدي« إىل جانب »الشاذيل صفر« من 

ظروف دخول االستعامر الفرنيس لتونس بداية باالستعامر املادي واقرتاض تونس من فرنسا عدة 

]]]- عباس كيارستمي )بالفارسية: عباس کیارستمی( )مواليد 22 يونيو 940] يف طهران - 4 يوليو 6]20 يف باريس( مخرج سيناميئ إيراين 

عاملي شهري وكاتب سيناريو ومنتج أفالم ومصور.

عمل يف مجال صناعة األفالم منذ عام 970]، عمل يف أكرث من 40 فيلامً عاملّياً مبا فيها أفالم قصرية ووثائقّية، حقق نجاحاً يف لفت النتباه 

أفالم  ومنتج  سيناريو  وكاتب  عاملى  مخرج  بأنه  كيارستمى  يُعرف  الريح.  وستحملنا  الكرز  وطعم  كوكر  ثاليث  بأفالمه خصوصاً  والنقد 

باإلضافة إىل أنه عمل كـ شاعر ومصور ورسام ومصمم جرافيك.

يُعترب من مخرجني تيار املوجة اإليرانية الجديدة حيث انضم ملخرجني السينام اإليرانية التى بدأت يف أواخر 960] أمثال فروغ فرخزاد 

وسهراب شهيد ثالث وبهرام بيضايئ وپرويز كيمياوى. بعض من الخصائص املشرتكة الواضحة ملخرجني هذا التيار، أسلوب املحادثات 

الشعرية، ورواية القصص التمثيلية املتعلقة مبواضيع الفلسفة والسياسة. كان استخدام كيارستمى كامريا ثابتة يف العادة، وكثافة املحادثات 

خصائصه.  أهم  من  أطفال  ألبطال  استخدامه  وأيضاً  الريفية  املناطق  أفالم  يف  وثائقية  بطريقة  القصص  ورواية  السيارات،  داخل  السابقة 

استخدم األدب الفاريس بكرثة يف املحادثات وأسامء ومواضيع األفالم.

]2]-  “حامية ]88]« فيلم ينبش تاريخ الحكم وحقيقة النظام ضد املستعمر وقد قدمه املخرج طارق ابراهيم بقوله »التاريخ -مثلام يقال- 

حاّمل أوجه وقد حرضت يف فيلم »حامية ]88]« الحقيقة التي غابت عن أجيال من التونسيني التي ظلت محفوظة مثلام عليه يف األرشيف 

العسكري التونيس والفرنيس ويف بعض الكتب التاريخية التي وثقت أبرز األحداث واألوضاع والعوامل التي عرفتها بالدنا قبل وأثناء وبعد 

عهد الحامية وحقيقة النضال واملقاومة أثناء تلك الفرتة«، حوار مع املخرج طارق إبراهيم، جريدة الصباح 6]20.
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التونسية  املقاومة  قّدم وجوه  الفيلم  أن  هنا إىل  نشري  إفالسها سنة 1869.  إعالن  مراٍت إىل حني 

يف مختلف الجهات من قبل رجال الدين واألولياء والقبائل املسلمة. وقد كان للممثلة »سندس 

بلحسن« حضوٌر إيجايبٌّ أخرج الفيلم من الطابع الوثائقي الّجاف إىل البُعد الروايئ، ما أعطاه مسحًة 

إبداعيًة وتوثيقيًة ساحرًة، منتقدًة لالستعامر الفرنيس الذي بدأ باستعامٍر اقتصاديٍّ من خالل التغطية 

باإلعانات والقروض ثم سلب البالد ثرواتها وخرياتها لتفقريها وفرض االستعامر الكامل والتدخل 

األجنبي للسلطات الفرنسية عىل البالد والعباد. وما يجدر ذكره أن فيلم »الحامية ]88]« نال جائزَة 

، فهو فيلٌم متميٌز بالخروج عن سينام »الكليشيهات« أو السينام النمطية الفرجوية،  أفضل فيلٍم وثائقيٍّ

ليقدم لنا سينام ذات عمٍق نقديٍّ لالستعامر واستغالل الرثوات، وكانت فيه املرأة التونسية مساهمًة 

يف هذا اإلبداع النقدي كعنرٍص فاعٍل ال كموضوٍع مستهلٍك صورًة وجنساً. 

نسيان املرأة املجاهدة 

لقد سجلّت املرأة التونسية تاريخها كمجاهدٍة ضّد االستعامر، وهذا ما ألغته أو ما قرّصت يف 

إليه إاّل قليالً. والواقع يدّل بوضوح عىل تاريٍخ عريٍق للمرأة  إنتاجها ومل تلتفت  حقه السينام يف 

التونسيّة يف النضال ضّد االستعامر الفرنيس. بل هناك مجاهداٌت تونسياٌت يعتربن بطالٍت رائداٍت 

يف املقاومة، وقد ناضلن جنباً إىل جنٍب مع الرجال، نذكر منهن »فاطمة بنت بوبكر« التي تعرضت 

القاسمي« و«هنية  التعذيب من قبل املستعمر ملشاركتها يف عدة معارك، و«مربوكة  أنواع  ألبشع 

بنت بلقاسم« كام »أم السعد يحيى« وغريهن ممن خضن تضحياٍت جّمة ضّد املستعمر الفرنيس 

الجبال،  الرجال املرابطون يف  للفالقة« وهم  تُجهز »املؤونة  أو  السالح  فكانت منهن من تحمل 

كام قامت هاته النساء بإيواء املقاومني واملجاهدين عىل الرغم مام تعرضن له من أشكال ووسائل 

الوجه  النساء وهذا  من  الفئة  أن هذه  له  يُؤسُف  وما  القتل.  اغتصاٍب وسجٍن وحتى  التعذيب من 

املقاوم للمرأة التونسية كان باهتاً أو غائباً عىل الجملة يف السينام التونسية. واألسباب الكامنة وراء 

هذا الغياب تعود إىل استعامٍر من نوٍع آخر ال هو باالستعامر االقتصادي وال السيايس، بل حصاٌر 

متخلٍّف،  ذكوريٍّ  التونيس كمجتمعٍ  للواقع  نظرٍة سلبيٍة  نتائجه إىل شيوع  أّدت   ، معنويٌّ وإعالميٌّ

ليظهر  وتقنيّاً  فكريّاً  الهيمنة  سياق  يف  الغرب  نظرة  يف  العربية  املجتمعات  كّل  عىل  ينطبق  وهذا 

التسلط  التحّرر املشفق عىل املرأة العربية من  بوجه املصدر لالنفتاح واملالذ للتطور وصاحب 

الذكوري. ولو تعمقنا يف هذا املشكل سنجد أن مأساة املرأة الغربية تفوق بكثريٍ ما يُرّوج عن املرآة 

، ولكن هذا ليس مجال حديثنا يف هذا البحث. العربية من استغالٍل ماديٍّ وعاطفيٍّ وحتى جنيسٍّ
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ويف هذا اإلطار يؤكّد املمثل محمد عيل بن جمعة]]] عىل الطابع التجاري للسينام التونسية بقوله 

إنّها حساباٌت تجاريٌة »أعتقد أن قلة اإلنتاجات السينامئية والتي تكون يف أحاينَي كثريٍة محكومًة 

بحساباٍت تجاريٍة بحتٍة سواًء يف السينام القصرية أو الطويلة، ولكن نحن نسترشف مستقبالً أفضل 

لصورٍة أشّد التصاقاً وقرباً من واقع هذه املرأة يف بالدنا ومجتمعنا يف ظّل ما نتمتع به من حقوٍق 

وترشيعاٍت تؤكد ذلك، وما تضطلع به من أدواٍر ومهاٍم ومسؤولياٍت يف مختلف املناصب والهياكل 

اإلدارية والتسيريية وموجة املخرجني والكتاب الشبان سيكون اتجاههم إىل هذه الصورة«]2]. 

البعد االختزايل لصورة املرأة

يف مقام نقد الصورة التي تقدمها السينام التونسية للمرأة، ال نجد سوى صورٍة ذات بُعٍد أحاديِّ 

الوجهة، خصوصاً وأنّه يركز عىل املرأة/ الجسد. ولعّل الطابع الذكوري للمنتج التونيس هو الذي 

أفىض إىل الحضور السلبي للمرأة يف السينام كام أسلفنا القول.

مصطنعٍ  مشهٍد  تظهري  يف  الذكورية  الوصاية  من  نوعاً  تقدم  التونسيّة  السينام  أن  الحال  واقع 

فمهرجان  السينام،  يف  للمرأة  مصطنعًة  ريادًة  تزعم  حيث  كمخرجٍة،  أو  كممثلٍة  املرأة  لحضور 

قرطاج السيناميئ]3] التونيس عىل سبيل املثال ال تغيب فيه هذه العنرصية الذكورية، وهذا الحضور 

حيث  الجسد،  املرأة/  املنغلقة عىل  السينام  يعكس  سنٍة  كّل  املهرجان  فافتتاح  للمرأة،  الشكيل 

يقترص عموماً عىل استعراٍض رديٍء لجامل ممثالٍت بلباٍس مبالغٍ يف العري. وهو ما أثار نقوداٍت 

الذعًة من جانب الصحافيني والنّقاد الفتقاده القدرة عىل االرتقاء ملستوى الحدث الفكري والثقايف 

ملهرجان من املفرتض له أن يحرض مساراً إبداعيّاً ثقافيّاً وفكريّاً يرتجم حقيقة حضور املرآة ككائٍن 

إنساينٍّ يف الفّن السيناميئ. 

السياسية  منها  أسباٍب  لعدٍة  التونسية  السينام  يف  للمرأة  النمطية  الصورة  هذه  إرجاع  ميكن 

وخصوصاً يف زمن حكم »الحبيب بورقيبة« لتونس، إذ اهتم هذا األخري بقضايا تحّرر املرأة، وقام 

]]]-  محمد عيل بن جمعة ممثل ومساعد مخرج مسحي ومغني راب تونيس، ولد يف 3] نوفمرب 970] بتونس العاصمة، مثل عدة أدوار 

يف العديد من األفالم التونسية والعاملية ويف املسلسالت، ويكيبيديا. 

]2]- مقال صورة املرأة التونسية، جريدة الصباح، تحقيق نزيهة الغضباين، 3]-]2008-0    

]3]- أيام قرطاج السينامئية : مهرجان سيناميئ تأسس سنة 966] ببادرة من الطاهر رشيعة وهو أقدم مهرجان سيناميئ يف دول الجنوب، 

يرأسه وزير الثقافة ويعقد كل سنة ما بني شهر أكتوبر )ترشين األول( ونوفمرب )ترشين الثاين(، ويكيبيديا املوسوعة الحرّة.
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بسّن قواننَي كثريٍة تضمن لها حريّتها واستقالليّتها. يتّضح هذا خاصة يف »مجلة األحوال الشخصيّة«]]] 

من  نوعاً  التونسية  السينام  لذا شّكلت  التونيس«؛  املرأة وتحديث املجتمع  »تحرير  التي شعارها 

]2]. وعىل 
االستجابة لهذا الخطاب السيايس وهذه السلطة القانونيّة أكرث منها كالتزاٍم فكريٍّ وإبداعيٍّ

هذا الوجه من التحديث ركّزت السينام عىل التعقيدات االجتامعيّة واإلجراءات التي متارس عىل 

أنجزت  التونسيّة  املرأة  أن  مع   ، سلبيٍّ وجٍه  أظهرتها يف  التي  واألعراف  التقاليد  وانتقدت  املرأة، 

مستقرٍة  وعائلٍة  ألرسٍة  التأسيس  يف  دورها  عن  فضالً  االستعامر  ضّد  مناضلٍة  كامرأٍة  به  يُفتخر  ما 

ومتوازنٍة. مل تلحظ السينام التونسيّة واقع املرأة التي تشتغل بيديها يف التطريز والنسيج يف املدينة، 

أو تلك املرأة الريفية املساندة لزوجها يف الحقل حيث قّدمت نوذجاً أصيالً للمجتمع التونيس. 

أّما املرأة/ الضحية التي عملت السينام عىل تظهري صورتها، فهي امرأٌة مصطنعٌة ال تعكس سوى 

منطٍق استعامريٍّ ال يفقه الحضور الخاص للمرأة التونسية والعربية عامة يف مجتمعها، بل يتعمد 

التونسية]3]. وال  للثقافة  العريب اإلسالمي  لنقد وانتقاد املوروث  تقديم صورة دنيا لها محاولًة منه 

شّك، فإن هذه النظرة السطحية يف السينام التونسية ألغت نوذج املرأة املتعلمة واملرأة العاملة 

كام العاملة والفقيهة. بهذا املعنى باتت صورُة املرأة عىل هذا الوجه السلبي واملستنكر ضحيَة 

تونس  النسويّة يف  بدت املشهدية  فقد  العموم  الواقع االجتامعي. وعىل وجه  السينام ال ضحيَة 

كليب هي  الفيديو  الرجل، ويف  لعنِف  الجرائد هي ضحيٌة  فاملرأة عىل صفحات  وسلبيًّة.  قامئًة 

الضحية  أو  أدوارها عىل اإلغراء واإلثارة  السينام والتلفزيون ممثلٌة ترتكز أغلب  راقصٌة مثريٌة ويف 

فتكون عىل شاكلة ربة البيت املضطهدة واملغلوبة أو الريفية الجاهلة وغريها من األدوار الدونية 

السلبية... ويف اإلعالنات هي مجرُد وجٍه جميٍل وقواٍم رشيٍق، وكذلك الحال يف عروض األزياء 

تُجمع وسائل اإلعالم عىل توظيف املرأة با هي صورٌة لوجٍه وجسٍد  الفيديو... وتكاد  وألعاب 

جميلني لكنها يف أحياٍن كثريٍة فارغُة العقل، إذ إن أغلب السيناريوهات موضوعها الجنس واإلثارة. 

956] مبقتىض أمر من باي تونس،  3]أغسطس  التونسية صدرت يف  التقدمية  القوانني  ]]]- مجلة األحوال الشخصية : هي سلسلة من 

ودخلت حيز التنفيذ يف ]0 يناير 957]، وتهدف إىل اقامة املساواة بني الرجل واملرأة يف عدة مجالت ... حيث تم إلغاء تعدد الزوجات 

ووضع مسار إجراءاٍت قضائيٍة للطالق وأخريا اشرتاط رضاء الزوجني إلمتام الزواج، عىل عكس ما تم إشاعته فإن العديد من كبار وعلامء 

وشيوخ تونس من جامع الزيتونة شاركوا يف صياغتها أو تم استشارتهم، وعىل رأسهم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الذي كان عضو لجنة 

الصياغة، وكذلك والده العالمة محمد الطاهر بن عاشور ومفتي الديار التونسية محمد عبد العزيز جعيط الذين تم استشارتهم، ويكيبيديا 

املوسوعة الحرّة.

[2[- ” the critical preoccupation ئith the social of women .but also gender relation in general , from one 

of the main threads of tunisian cinema since the 1970 ”

Donmez-colin Gunul (dir) , the cinema of North africa and Middle East, london, wallflower, 2007

]3]- “أعتقد أن املخرج السيناميئ الذي يعيش يف برجه العاجي ميكنه أن يتصور سينام مبهرة لكنها سينام مفصولة عن الواقع” 

L’expérience cinématographique de Souad Chraibi publication de l’association des critiques de cinéma, 

Maroc, P28  
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حلقات الجدل

وقد كشفت البحوث امليدانيّة عىل مسؤوليّة السينام يف تكاثر جرائم االغتصاب الناجمة عن التأثر 

بأفالم الجنس والعري ولدورها يف إثارة الغرائز بدافع التقليد للنمطيّة الغربيّة. وامللفت للنظر أن 

مثل هذه املشاهد أصبحت صنو أّي عمٍل فنيٍّ حيث يوليها السيناريو واملخرج العناية االستثنائيّة 

إلطالق رحلٍة ال تنتهي يف التوفري التدريجي لنظام القيم، وكّل ذلك ألسباٍب ربحيٍة وتجاريٍة بحتٍة 

عىل اعتبار أن ذلك يضمن رواجاً للعمل واإلقبال«]]]. 

ٍ ومسيطٍر يقدم صورًة  لهذا التهميش املتعمد بدا بوضوٍح أّن اإلعالم الغريبَّ كإعالٍم مسريِّ تبعاً 

إّما ثريٌّ متسلٌط أو إرهايبٌّ مجرٌم أو متخلٌف غري  مركبًة للرجل العريب هي يف غاية التشويه: فهو 

والتقاليد  املجتمع  وسلطة  لسلطته  وخاضعًة  جاهلًة  العربية  املرأة  بدت  املقابل  ويف  متحرٍض، 

بنطقها الذكوري املتوحش فال يتعدى دورها دور الجارية ال دور لها سوى إرضاء سيّدها. 

لقد ابتعدت السينام التونسيّة عن النقد السيايس، وقد متثّل ذلك بتغييب الفيلم، فالقمع السيايس 

والحصار االقتصادي والفكري جعل املنتجني يبحثون عن مادٍة سينامئيٍة مضمونة الرواج وبعيدٍة 

عن أيِّ انتقاٍد للسلطة. أّما النتيجة اإلجامليّة لهذا املشهد العام فهي تشجيع السلك عىل مصادرة 

الحريّات باملطلق وخصوصاً حريّة اإلبداع. ففي زمن »بن عيل« راجت سينام هّشة أو لنقل سينام 

تجارية باهتة ومتهافتة. رّبا علينا اإلقرار بأن عالقة السينام بالدميقراطية عالقٌة رضوريٌة تضمن لها 

حرية التعبري والخروج من املواضيع التقليديّة املجرتة إىل فضاء اإلبداع واإلنتاج النقدي الفاعل يف 

املجتمع بطرح القضايا الحقيقيّة فيه من سياسٍة واقتصاٍد وغريها من أساسيات نهوض املجتمعات 

دون انغالٍق عىل سينام أحادية الرؤيا لتنعت بـ »سينام املرأة« أو »سينام العروض الجنسية« بدعوى 

االلتزام بقضايا اجتامعيٍة، ويف الحقيقة أنها ال تأخذ من املرأة وحضورها السيناميئ إال مهرباً من 

حدود  له  راسمًة  للفن،  املوجهة  السلط  من  خوفًا  ملجتمعها  املصريية  بالقضايا  الفعيل  االلتزام 

إبداعه وخريطة إنتاجه التي مل تخرج من مسالة »املرأة الجسد« و«الرجل العريب املتسلط«.

تقدمها  تِف املرأة حّقها ومل  التونسية بخاّصٍة والعربية إجامالً مل  السينام  أن  إليه،  ما نخلص 

يف صورتها املثىل، بل إنّها اختزلتها إىل مجرد كائٍن جسداينٍّ محٍض. ويف الحقيقة إن ما أنتجته 

هذه السينام يف الغالب كان استجابًة لهيمنٍة إمربياليٍّة ثقافيٍّة غايتها تحييد املجتمعات العربيّة عن 

مشاكلها األساسيّة والظهور يف صورة املرشد املتحرر. أما كيف ومتى تتجاوز املجتمعات العربيّة 

هذه السلطة املعرفيّة الغربيّة فذلك ينبغي عىل االنتلجنسيا العربيّة عموماً والتونسيّة بصفة خاّصة أن 

تعرث عىل إجابٍة وافيٍة يف شأنه...

]]]- صورة املرأة التونسية يف األعامل السينامئية والتلفزية ويف الفيديو كليب.  




