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ووثقافيیا٬، جغرراافيیا االمحلي٬، االمبددعع ززمنن اانتهھاء ٬،"بيیننا بحارر منن كمم "االتوونسيیة - االسوويیسرريیة االمسررحيیة تعلنن

دديیننثقافةسيیاسةمجتمع

توونسي سوويیسرريي مسررحي عملل

عنددما أأوو".. بيیننا بحارر منن كمم"
االتيیارر ضدد االسباحة االُمبددعع يیختارر

االعبددلي االحفيیظظ عبدد بقلمم

 االماددةة هھھھذذهه ااستخدداامم إإعاددةة

...
:شارركك
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االبغدداادديي٬، عوونن وواالتوونسي بووددااميیرر٬، ميیررااتت االسوويیسرريیة) االيیسارر إإلى االيیميینن منن (للثالثي" بيیننا بحارر منن كمم "االمسررحي االعملل سمح
.االمختلفة ااألصليیة لغاتهھمم ااألحيیانن بعضض في مستخددميینن االتمثيیلل باددوواارر بالقيیامم مهھددااوويي مهھرراانن ووااإليیررااني

)Théâtre Maralam(
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شخصيیاتهھ اانتقاء تمم االذذيي االعملل٬، هھھھذذاا وويیعررضض. عامة ااإلنسانن بقضايیا االمنشغلل االكووني االمبددعع عصرر ووحلوولل
ظظهھررتت االتي وواالمشكالتت االقضايیا ألبررزز االشمالل منن ووأأخررىى االجنووبب منن ووااحددةة ررؤؤيیتيْینن فائقة٬، بعنايیة وومووضووعاتهھ

.2011 عامم منذذ االمتووسطط ااألبيیضض االبحرر ضفتي على ااألووضاعع تططوّوررااتت سيیاقق في

فووقق ووااألددااء االكالمم خاللل منن فيیهھ٬، يیتمّم حوواارر إإططالقق "إإلى منتجيیهھا بحسبب تهھددفف ططبقاتت عدّدةة منن االفنيیة االتجرربة هھھھذذهه تتشّكلل
االددالالتت في وواالتفكيیرر االتأّملل إإلى ددعووةة ووإإططالقق ناحيیة٬، منن االتجارربب وومنن االنظظرر ووجهھاتت منن مختلفة أأنماطط تووّضح االرركح٬،
ااألبيیضض االبحرر ضفتا ووتعيیشهھا عاشتهھا االتي االمتساررعة ااألحددااثث تسوونامي عنن تززاالل ووال اانجرّرتت االتي وواالنتائج وواالررسائلل
بـ االمصددرر بلدداانن سكانن يیسميیهھ ما أأوو االجماعيیة االسرريیة االهھجررةة ظظاهھھھررتا آآخررهھھھا وولعلّل". أأخررىى ناحيیة منن االمتووّسطط

..االجنووبب في االجررااحح أأثخنتت أأنن بعدد االغرربيیة وواالعووااصمم االمددنن إإلى ووصلتت االتي ااإلررهھھھابيیة ووااألحددااثث ٬،"االحررقة"

يیمثلهھا توونسيیة جهھاتت: عليیهھ االقائميینن لددىى االمشترركة ااإلررااددةة هھھھذذهه ووجوودد ال لوو االنوورر يیررىى أأنن االموولوودد لهھذذاا كانن ووما
ماررالمم كمسررحح سوويیسرريیة ووجهھاتت ٬،)االعاصمة بتوونسس آآررتت ماسس لـ ممثال (حّمووددةة ووصالح ٬،االبغدداادديي عوونن االفكاهھھھي
عوونن مع باإلشتررااكك االسيینارريیوو ووااضع جانبب إإلى ٬،بززيیووررخخ ررووتبرريیكك مسررححوو ٬،بنووشاتيیلل بووميیيیهھ مسررححوو ٬،بززيیووررخخ
وواالمدداافع ااإلخررااجج مهھنددسس ووررقابة أأعيینن ووتحتت ٬،)Roland Merk (ميیرركك ررووالنن االسوويیسرريي االكاتبب االبغدداادديي٬،
أأيیضا االتمثيیلل في ساهھھھمم كما. بررااشلرر بيیترر ماررالمم٬، مسررحح وومؤؤسسس وواالجنووبب االشمالل بيینن وواالحوواارر االتسامح عنن االقوويي
. بووددااميیرر ميیررااتت االسوويیسرريیة وواالمبددعة ٬،)إإيیررااني أأصلل منن سوويیسرريي (مهھددااوويي مهھرراانن

للقضايیا جرردد

منن مختلفة صوورراا االمسررحيیة هھھھذذهه لووحاتت تستعررضض مجتمعهھ٬، وومعضالتت عصررهه بإشكاالتت ووااعع جادد٬، فني عملل ككلل
االقيیاددةة يیتصدّدرر أأنن يیرريیدد مجنوونن ووأأحمقق فيیغررقق٬، االبحرر عبوورر يیرريیدد االجنووبب منن شابب: االمعاصرر ااإلنساني االمجتمع حيیاةة
ووتاجرر االشررقق٬، حوولل لدديیهھ االتي االُمسبقة ااألحكامم بسببب فكرريیة فووضى يیعيیشش غرربي أأعمالل ووررجلل ااألررضض٬، كووكبب على
بهھمم ضاقتت أأجانبب لجووء ووططالبب إإررهھھھابب٬، قضايیا في بهھ لإلشتباهه للتحفف متجرر غلقق إإلى يیضططرّر سوويیسرراا في عرربي
بسببب دديیانتهھا٬، لططقووسس ووفقا االمتووفى شقيیقهھا ددفنن منن تتمّكنن لمم شقيیقة وومأساةة ااأللبب٬، بجبالل مأووىى في فعززلوواا ااألررضض
يیشتدد االتي وواالنززااعاتت االصررااعاتت سحبب االيیوومم تتكّثفف شابهھهھا ووما االقضايیا هھھھذذهه حوولل. االالئكيیة بقيیمم االمتشدّددد االتمّسكك
لمم إإذذاا االنقدديي للعملل معنى أأيّي "أأنهھ ذذلكك االتيیارر٬، ضدد االسباحة االمسررحيیوونن هھھھؤؤالء ااختارر ووقدد. آآخرر إإلى يیوومم منن ووططيیسهھا
.ميیرركك ررووالنن قوولل حدد على ٬،"االخاصة؟ أأجنددتهھ وويیفررضض ااألحددااثث مسارر يیغيّیرر

ملفاتتُمتابعاتت
إإيیرراانن مع االجسوورر تمدد سوويیسرراا

ملفاتت
2016 فبرراايیرر 28 ااقتررااعع
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.وواالتنووعع ااإلختالفف بررغمم االمشترركك وواالتعايیشش االتسامح قيیمم منن يیعلي االذذيي االمسررحيیة مشاهھھھدد منن مشهھدد

)Théâtre Maralam(

ااأللبب٬، جبالل ووسطط االلجووء ططالبي يیأوويي مرركزز إإلى االووصوولل عنن عجزز بعددما بهھمم٬، ذذهھھھبوواا أأيینن يیتساءلل عوونن االبغدداادديي االتوونسي االمسررحي
.هھھھؤؤالء يیالقيیهھ االذذيي ووااإلبعادد ااإلقصاء عنن تعّبرر لووحة في

)Maralam(
ملفاتتُمتابعاتت

إإيیرراانن مع االجسوورر تمدد سوويیسرراا
ملفاتت
2016 فبرراايیرر 28 ااقتررااعع
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االمصيیرر ووحددةة

ميیرركك٬، يیؤؤّكدد آآنفا٬، إإليیهھا االمشارر االقضايیا جملة منن مووقفهھ ووضّمنهھ معهھ٬، swissinfo.ch أأجررتهھ االذذيي االحوواارر هھھھذذاا في
االرربيیع ثووررااتت "كتابب وومؤؤلفف االعرربي٬، باألددبب وواالمتخصصة ااأللمانيیة باللغة االناططقة "لسانن "مجلّة تحرريیرر ررئيیسس
االعرربي االرربيیع ثووررااتت ددعمم في االغرربب تخاذذلل ضرريیبة "أأنن بسوويیسرراا٬، ااإلذذااعيیة االبرراامج منن للعدديیدد وواالمنتج ٬،"االعرربي
ططبيیعة ذذااتت هھھھي االجنووبب ووبلدداانن االشمالل بلدداانن بيینن االيیوومم االقائمة االمشكالتت "ووأأنن ٬،"لهھ بالنسبة االثمنن باهھھھضة ستكوونن

مع كامال االحوواارر يیلي ما في تجددوونن". (االدديیني االصررااعع أأددووااتت باستخدداامم االسيیاسي االمستووىى على تتررجمم لكنهھا ااقتصادديیة٬،
).ميیرركك ررووالنن االسوويیسرريي االمثقفف

االثقافيیة االمسألة تجاهھھھلل خططووررةة

ووددمارر حررووبب إإلى يیؤؤدّديي أأنن االممكنن "فمنن االثقافي االصررااعع مشكلل يُیعالج لمم إإذذاا أأنهھ على أأيیضا يُیشدددد االتوونسي االمبددعع

ميیرركك ررووالنن االسوويیسرريي االكاتبب

يیتسمم جدديیدد مجتمع إإررهھھھاصاتت نعيیشش نحنن"
"وواالحضاررااتت االثقافاتت بيینن االكاملل باإلنفتاحح

االعبددلي االحفيیظظ عبدد بقلمم

تسّممم االتي االشائكة االقضايیا منن للعدديیدد االمتووسطط ااألبيیضض للبحرر االشماليیة االضفة بلدداانن منن كناقدد ررؤؤيیتهھ ميیرركك ررووالنن يیقدّدمم االحوواارر هھھھذذاا في
 ...بيینن خاصة االعالقة

دديیننثقافة

ملفاتتُمتابعاتت
إإيیرراانن مع االجسوورر تمدد سوويیسرراا

ملفاتت
2016 فبرراايیرر 28 ااقتررااعع
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االشابب منن ووتجعلل االنفسيیة االعقدد تغذّذيي بيیئة في االشبابب بعضض نشأةة عنن ناتج "مثال ااإلررهھھھابب فإنن لهھ٬، ووبالنسبة". ووتقاتلل
بلدداانن في لإلعالمم االضعيیفف ااألددااء "على فيیهھا االمسؤؤووليیة فيیلقي االسرريیة٬، االهھجررةة تفاقمم ظظاهھھھررةة أأما". سوويي غيیرر شخصا
منن ووأأبعدد االمشكالتت٬، منن االكثيیرر منن نفسهھا هھھھي تعاني االتي أأووررووبا في ااألووضاعع عنن حقيیقيیة صووررةة يیقدّدمم ال االذذيي االجنووبب

عوونن االتوونسي االمسررحي مع كامال االحوواارر يیلي ما في تجددوونن". (االشبابب بعضض يیتصوّوررهھھھا كما االمووعووددةة االجنة تكوونن أأنن
).االبغدداادديي

هھھھجماتت منذذ االنسيیانن يیلّفهھ أأنن كادد تقليیدد "مع ناحيیة منن االعهھدد لمخررجهھ٬، ووفقا ااألصالة٬، تنقصهھ ال االذذيي االعملل هھھھذذاا يیجدّددد هھھھكذذاا
ااألنوواارر قيیمم باسمم غووتت فوونن إإلى فكررتهھ إإططالقق شررفف يیعوودد االذذيي" االشررقق - االغرربب دديیوواانن "تقليیدد ووهھھھوو 2001 سبتمبرر 11

صدداامم "لفكررةة ووترروّوجج ااإلسالمووفووبيیا٬، تغذذيي معاصررةة أأخررىى ررؤؤىى "منن مسافة ثانيیة ناحيیة منن وويیتخذذ ٬،"وواالتسامح
". بيینهھما االتعايیشش يیمكنن ال كتلتانن أأنهھما على وواالغرربب االشررقق تقدّدمم االتي" االحضاررااتت

٬،)2015 أأبرريیلل (ززيیووررخخ في فعال تمّم ما ووهھھھوو االسوويیسرريیة٬، االمددنن منن عدددد في االمسررحي االعملل هھھھذذاا عررضض يیجرريي حاليیا٬،

االبغدداادديي عوونن االتوونسي االمبددعع

إإلى ووليیسس االناسس جمع إإلى نددعوو االمسررحح في"
"تفرريیقهھمم

االعبددلي االحفيیظظ عبدد بقلمم

مثلل حاليیا االمططررووحة االقضايیا أأبررزز إإلى االبغدداادديي ُعـوونن االمسررحي يیتططرّرقق ٬،swissinfo.ch معهھ أأجررتهھ االذذيي االحوواارر هھھھذذاا في
 ...ووااإلررهھھھابب وواالهھجررةة ااإلسالمووفووبيیا

سيیاسةثقافة

ملفاتتُمتابعاتت
إإيیرراانن مع االجسوورر تمدد سوويیسرراا

ملفاتت
2016 فبرراايیرر 28 ااقتررااعع
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دداائررةة ااتسعتت كلما ألنهھ االعرربيیة٬، باللغة ناططقة آآخررىى بلدداانن في االمسررحيیة هھھھذذهه تعررضض لكي االمنتج٬، أأعلنهھ لما ووفقا حاليیا٬،
االجغرراافيیة للحددوودد االعابرر وواالحوواارر لإللتقاء فررصص تووفيیرر "في وواالمتمّثلل االمررجوو االغررضض تحققق كلما االجمهھوورر٬،

.االعملل لهھذذاا تقدّدمم مططوويیة في جاء ما بحسبب ٬،"االعصرر لمعضالتت مشترركة حلوولل ووالستشرراافف وواالثقافيیة٬، ووااإليیدديیوولووجيیة

ااإلنتاجج على أأشررفتا مؤؤسستانن

بززيیووررخخ ماررالمم مسررحح

معالجة عنن تنقططع لمم االتي مجالهھا في االووحيیددةة االسوويیسرريیة االمؤؤسسة بززيیووررخخ٬، ماررالمم مسررحح كانن سنة٬، ثالثيینن منذذ
االهھجررةة٬، مووضووعاتت ووأأيیضا عنهھا٬، تنجرّر االتي وواالمخاططرر تووّفررهھھھا٬، االتي االفررصص حيیثث منن االعوولمة٬، مثلل مووضووعاتت
.االترركيیبب ووإإعاددةة االتفكيیكك منهھج وويیعتمدد االلغاتت٬، متعدددد إإنتاجهھا يیكوونن ما ووعاددةة. ااآلخرر منن االمررضي وواالخووفف وواالعنصرريیة٬،

.وواالجاددةة االهھاددفة ااألعمالل منن ططوويیلة سلسلة ضمنن منن ووااحددةة إإال" بيیننا بحارر منن كمم "مسررحيیة ووليیستت

أأنجزز ووقدد االمسررحح٬، لهھذذاا االمشارركيینن االمؤؤسسيینن أأحدد بررااشلرر٬، بيیترر إإلى باالساسس فيیهھا االفضلل يیعوودد االجيّیددةة االحصيیلة هھھھذذهه
على خاصة بالترركيیزز ووخاررجهھا٬، سوويیسرراا ددااخلل االثقافي االتعدددد ظظووااهھھھرر حوولل مسررحيیا عمال 30 منن أأززيیدد ااآلنن حتى

مجالل في تجرربة يیمتلكك سوويیسرريي مسررحي أأهھھھمم بررااشلرر٬، يُیعتبرر ووبالفعلل٬،. ااالووسطط وواالشررقق سوويیسرراا تهھمم االتي االقضايیا
.االعرربي االعالمم في جهھاتت مع االمشترركك االفني ااإلنتاجج

بتوونسس آآررتت ماسس مسررحح

.متنوّوعع جمهھوورر إإلى باعمالهھ وويیتووجهھ لإللتقاء٬، أأررضيیة أأنهھ على نفسهھ يیقددمم ووفّني ثقافي فضاء عنن عباررةة االمسررحح هھھھذذاا

...مووسيیقى شعرر٬، معاررضض٬، محاضررااتت٬، معاررضض٬، مسررحح٬،: االفنيیة وواالتعابيیرر ااألشكالل منن االعدديیدد االثقافي االفضاء هھھھذذاا يینتج

وومنن ووااألجنبيیة٬، االتوونسيیة االفنيیة االمؤؤسساتت منن االعدديیدد مع فنيیة شررااكاتت في ااإلنخررااطط خاللل منن كذذلكك االمسررحح هھھھذذاا يیعملل
).االمحليیة باللهھجة" االحررقة "أأوو (االسرريیة االهھجررةة مسألة تعالج االتي ٬،"االباشش "مسررحيیة أأنتجهھ ما آآخرر

وومنشطط ووكاتبب ممثلل ووااحدد آآنن في ووهھھھوو االمسررحي٬، االفنن في االمجازز حّمووددةة٬، صالح عليیهھ وويیشررفف"آآررتت ماسس "أأّسسس
.وومخررجج

ً يیكتبب منن أأوولل كنن تعليیقا

 االددخوولل سجلل

االتعليیقق منن تتمكنن حتى مسجال تكوونن أأنن يیجبب

ملفاتتُمتابعاتت
إإيیرراانن مع االجسوورر تمدد سوويیسرراا

ملفاتت
2016 فبرراايیرر 28 ااقتررااعع
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