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آفاق مبادرة عربٌة مستقلة مدعومة بسخاء من قبل عدد من المإسسات
والشركات واألفراد فً المنطقة العربٌة وخارجها

عباس زعٌتر
عبد الخالق عبد هللا
عبلة لحود
عمرو بن حلٌم
هٌفاء و فاٌزتقً الدٌن
هانً كالوتً
صاحبة السمو الملكً األمٌرة عادلة بنت عبد هللا بن عبد العزٌز آل
سعود
هدى كتمتو
لبنى وسعد هللا خلٌل
نبٌل القدومً
رامً النمر
ولٌد الؽفاري
تشكر "آفاق" أٌضا عددا من المانحٌن الذٌن ٌفضلون البقاء ؼٌر
معروفٌن.
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زسالة زئيس نجلس األنًاء
إنّ حرصنا الشدٌد على استقبللٌة "آفاق" ومهنٌّتها ٌجعلنا الٌوم ،فً عامها السابع،
نموذجا ناجحا فً مجال دعم الثقافة فً العالم العربً .فقد ؼدت "آفاق" مثاال ٌُحتذى
لما تتم ّتع به من شفافٌّة فً ما ٌتعلّق بتقدٌم المنح؛ فك ّل قرش محسوب بد ّقة ،وال
ٌتؤثر توزٌع المنح ال باتفاق ٌّات ُتعقد تحت الطاولة وال بخفض تكالٌؾ المشروع على
حساب جودته ،بل هً عملٌّة سلسة تعتمد فٌها "آفاق" على لجان تحكٌم مستقلّة
تتولّى اختٌار أسماء المستفٌدٌن من المنح.
إضافة إلى ذلك ،أتاحت سبلسة عملٌة تقدٌم المنح لـ"آفاق" إمكانٌة زٌادة وسابل
دعمها لتشمل ،إلى جانب الدعم المالًّ  ،خلق فرص للتدرٌب المهنً وإنشاء قنوات
للتواصل ٌستفٌد منها الف ّنانون .وإذا كان للثقافة أن تزدهر ،فهً بحاجة إلى التموٌل
والتروٌج ،واالثنان مإمّنان فً العالم العربً .ؼٌر أنّ طابع "آفاق" المستق ّل
واإلقلٌمً فً آن ٌش ّكل أعظم نقطة قوة لدٌها ،ولك ّنه ٌش ّكل أٌضا نقطة ضعؾ ،ذلك
أ ّنه ٌجعل من الصعب إٌجاد داعمٌن ملتزمٌن ٌإٌّدون رإٌتنا.
وبما أنّ اإلبداع والموهبة أمران ؼٌر ملموسٌنٌ ،صعب على الناس فً هذا العصر
الذي ٌكتسب طابعا مادٌّا أكثر فؤكثر إدراك أهمٌة ما نقوم به ،ذلك أننا نستثمر فً
األشخاص واألفكار والخبرات والنقاشات ،ال فً الممتلكات واألنشطة وناطحات
السحاب.
فضبل عن ذلك ،تمنح "آفاق" حقوق النشر كلٌّا إلى الف ّنانٌن عن المشارٌع التً
ن ّفذوها من خبلل منحها ،وال سٌما أنّ هذا جز ٌء من تركٌزنا على تمكٌن اإلبداع
ودعم استقبللٌة المجال الثقافً.
على ال ّرؼم من أنّ "آفاق" تإدّي دورا فرٌدا وضرورٌّا جدّا فً العالم العربًّ من
خبلل تقدٌمها المنح بشكل احترافًٌ ،بقى أنّ ؼالبٌة تموٌل "آفاق" ٌؤتً من ؼٌر
العرب .وهذا أمر ؼٌر مقبول وال ب ّد من تؽٌٌره.
تجدر اإلشارة إلى أنّ نسبة التموٌل العربً قد ارتفعت تدرٌجٌّا على مرّ السنوات
األخٌرة ،وبات من المل ّح أكثر فً الوقت الراهن تكثٌؾ الجهود فً هذا الصدد.
وبٌنما ٌسعى العالم العربً إلى إعادة تعرٌؾ مستقبله وقٌمه ،ال ب ّد لنا من أن نتذكر
إدراج الفنون والثقافة ضمن سلّم األولوٌات ،وأن نبلور االستراتٌجٌة الكفٌلة بذلك.
فبل أمل للمنطقة بتجدٌد ذاتها كمجتمع مرن ومتسامح بؤوجهه المتعدّدة والمتنوّ عة إال
من خبلل التعبٌر اإلبداعً.
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زسالة الهديس الجًفيري
كان العام  2013عام تدعٌم أسس "آفاق"؛ وقد أصبح باب استقبال طلبات الحصول
على منح "آفاق" الوسٌلة الفضلى لتموٌل مشارٌع الفنانٌن المستقلٌّن فً العالم
العربً .وقد سمح ثبات برامج "آفاق" فً تقدٌم المنح بتركٌز اهتمامنا على وضع
استراتٌجٌات طوٌلة األمد من أجل تطوٌر الدعم المحلً للمجال الثقافً.
لٌس سهبل التروٌج لقضٌة الثقافة والفنون كً ٌُنظر إلٌها على أنها استثمار جدٌ ٌر
باالهتمام .وفً ؼضون العام الماضً ،تحدّثنا عن الثقافة والفنون مع مدراء شركات
رابدة فً المجالٌن البتروكٌمٌابً والعمرانً وحتى مع شركات أدوٌة وؼٌرها ،وقمنا
بدعوتهم إلى توجٌه المسإولٌة االجتماعٌة لشركاتهم نحو دعم الفنانٌن ،وهذه
مقاربة كانت ال تزال بعٌدة المنال منذ سنوات قلٌلة .ولكنّ المنطقة تخوض تؽٌّرات،
من ضمن نتابجها اإلدراك بؤنّ دعم التعبٌر الف ّنًّ هو استثما ٌر ضروري ٌصبّ فً
مصلحة المجتمع.
من أجل المضًّ قدما بهدفنا ،بدأنا نبحث فً سُبل دعم الثقافة والفنون مع مبتً
مإسسة فً العالم العربً ،فضبل عن تطوٌر األدوات الرامٌة إلى تعزٌز قنوات
ّ
تحث
التواصل بٌن المانحٌن والمستفٌدٌن من المنح .ما هً الحوافز المختلفة التً
الناس على دعم الفنون؟ تتعدّد األسباب المقنعة وتتراوح بٌن النمو الشخصً
واالستثمار المالً ،أو التعلٌم والدبلوماسٌة الدولٌةٌ .بقى المهم أن تتحلّى النقاشات
بٌن المانحٌن والمستفٌدٌن من المنح بالشفافٌة ،وأن توضع فً األطر الصحٌحة منذ
البداٌة.
ختاما ،على الرؼم من الواقع المرٌر ومن الصور الظبلمٌة التً ّبثتها هذه المنطقة
للعالم فً العام  ،2013سٌستم ّر ف ّنانونا بإلهام مجتمعاتهم المحلٌّة ببل كلل أو ملل،
زارعٌن األمل حٌثما تدعو الحاجة وسٌواصلون كذلك ،بك ّل ثقة وسعة حٌلة ،نقل
رإٌتهم عن عالم أفضل...
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لخص واف
ن ّ
ّ
تإثر الثقافة والفنون تؤثٌرا كبٌرا فً العالم من حولنا ،إذ تنقل األفكار والخبرات والحاالت االنفعالٌة الراهنة واآلفاق الجدٌدة
التً تش ّكل جسر عبور فوق حواجز الجؽرافٌا واللؽة والتارٌخ .كان العام  2013عاما استثنابٌّا بالنسبة إلى "آفاق" .وؼدا من
الضروري الٌوم أكثر من أي وقت مضى دعم الف ّنانٌن وتحرٌك عجلة اإلنتاج اإلبداعً فً البلدان العربٌة.

المنح
فً العام  ،2013تل ّقٌنا  1003طلبات وو ّزعنا  106منح إلى ف ّنانٌن مستقلٌّن ومإسّسات ثقافٌة من كافة أنحاء العالم العربً،
وبلػ مجموع المنح ملٌونٌن وثبلثمبة ألؾ دوالر أمٌركً .شمل دعم آفاق فرقة "دٌمقراطوز" الجزابرٌة التً كانت مجهولة
حتى ذلك الحٌن ،و"المختبر المسرحً" الذي تجاوز مسارح المدٌنة لٌصل الى شوارع تونس وٌنتشر بٌن مختلؾ محافظاتها،
وجولة "مشروع لٌلى" العالمٌة التً لفتت أنظار قنوات "سً.إن.إن" و"بً.بً.سً" و"العربٌة" وموقع "جدلٌّة" والكثٌر من
وسابل اإلعبلم البارزة .كما شمل الدعم أٌضا مبادرة "تخٌّل فلسطٌن " التً أطلقت حملة منادٌة بالعدالة االجتماعٌة على
اللوحات اإلعبلنٌة فً واشنطن العاصمة ،وفٌلم "العودة إلى حمص" الذي ٌروي قصّة بطل كرة قدم سرعان ما ٌتحوّ ل إلى
قابد للثوّ ار وٌشاهد وطنه ٌنهار أمام عٌنٌه ،وقد عُرض هذا الفٌلم فً افتتاح مهرجان أمستردام الدولً للفٌلم الوثابقً ،مرورا
بمشروع فٌلم "حقول الحرٌة" حول أول فرٌق كرة قدم للسٌدات فً لٌبٌا أنشىء بعد سقوط النظام ،ومجموعة القصص
القصٌرة للكاتبة العراقٌة مٌسلون هادي التً ؼاصت فً مواضٌع الهجرة والمنفى والحفاظ على الروابط العابلٌة من خبلل
المنصّات اإللكترونٌة ووسابل اإلعبلم االجتماعً فً كتاب "أقصى الحدٌقة" ،وانتقاال إلى "لمّا شفتك" للمخرجة آن-ماري
جاسر الذي ٌروي حكاٌة صبً وأمه فً مخٌم فلسطٌنً فً أردن الستٌنٌات وقد افتتح مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجات
وحصد جابزة أفضل فٌلم آسٌوي فً مهرجان برلٌن السٌنمابً .فقد دعمت آفاق حتى اآلن أكثر من خمسمبة مشروع فنً
مستقل ،خاتمة بذلك عامها السابع من التموٌل لتدخل مرحلة جدٌدة ت ّم فٌها تعزٌز منهجٌاتنا التً أصبحت تحظى باعتراؾ
عالمً نظرا إلى مهنٌّتها وشفافٌتها وقدرتها على تقدٌم الدعم فً إحدى أكثر المناطق تقلّبا وتعقٌدا وتناقضا  ،فً ظ ّل مراعاة
المخاوؾ والرإى المحلٌة التً ٌعبّر عنها الف ّنانون.

ورش العمل
إضافة إلى المنح ،تولّت آفاق تنظٌم ورعاٌة عدد من ورش العمل المتعلقة باألفبلم كتلك المخصّصة بكتابة السٌنارٌو فً
بٌروت ،وفً المملكة العربٌة السعودٌة للمرّة األولى أٌضا .كما أرسٌنا أسس التعاون مع مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً،
ووسوق اإلنتاج المشترك "سانً ساٌد أوؾ ذا دوك" فً مدٌنة ال روشٌل ،ومهرجان دبً السٌنمابً الدولً.
على صعٌد الموسٌقى ،قمنا بإطبلق منبر للنقاش ٌرمً إلى الجمع ما بٌن مختلؾ الناشطٌن فً مجال الموسٌقى والملحنٌن
والمدراء الفنٌٌّن والمو ّزعٌن المتخصّصٌن فً إنتاج الموسٌقى المستقلة المعاصرة فً العالم العربً .نشهد والدة حسّ جدٌد
بالتعاون والتنسٌق بٌن الجهات المعنٌة فً هذا المجال ،األمر الذي ٌسهم فً تحسٌن التواصل بٌن الدول العربٌة من المؽرب
إلى مصر ،ومن لبنان إلى البحرٌن ،وما وراء هذه الحدود.

الحملة اإلعالنٌة
تضاعؾ عدد متابعً آفاق اإللكترونٌٌن ّ
ست م ّرات هذه السنة وهو فً ازدٌاد مستمر .وال تزال حملة "لماذا الثقافة؟" تش ّكل
مساحة ؼٌر رسمٌة للنقاشات االفتراضٌة والتعبٌر اإلبداعً حول أهمٌة الثقافة ،وتسعى إلى الوصول إلى عدد أكبر من
األشخاص الذٌن ٌعملون أو ٌدرسون فً المجال اإلبداعً ،وتحدٌدا الرسم وفنون الفٌدٌو والتصمٌم الؽرافٌكً.
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سعٌا إلى معرفة ردود الفعل تجاه عملنا ،أجرٌنا استطبلعا آلراء المستفٌدٌن من المنح هذا العام لكً نحظى بصورة واضحة
عن تجربة الف ّنانٌن أنفسهم لدى اختبارهم برامجنا وسٌر عملٌة تقدٌم المنح من أجل تعزٌز دعمنا .وقد شارك أكثر من 200
مستفٌد فً االستطبلع وجاءت الردود مشجّعة ،إذ أفضت إلى أنّ آفاق تقدّم برامج تتحلّى بالمهنٌة والشفافٌة وٌسهل الوصول
إلٌها على نطاق شامل .والمطلوب اآلن هو تحسٌن ظهورنا فً وسابل اإلعبلم ،لٌس اإلنترنت أو فً األوساط الفنٌّة فحسب.
هذه السنة ،شملت زٌاراتنا المٌدانٌة التً تسعى إلى التواصل المباشر مع األوساط الفنٌة الجزابر ولٌبٌا والمملكة العربٌة
السعودٌة ،إلى جانب مشاركاتنا فً مهرجانات وندوات متخصّصة بدعم الفنون عُقدت فً المؽرب وتونس ومصر ومالطا.

األنشطة اإلعالمٌة والفٌالنثروبٌة
قامت مإسسات إقلٌمٌة وودولٌة عدّة باستشارة آفاق حول االلتزام الثقافً فً العالم العربً ،كما ُدعٌنا إلى التحدّث عن تجاربنا
فً اجتماعات استراتٌجٌة ومراكز أبحاث تجري نقاشات حول دور الثقافة وتموٌل المشارٌع الثقافٌة فً التنمٌة االجتماعٌة
المعاصرة والتواصل العالمً ،مثل مإتمر العمل الخٌري للسبلم والعدالة االجتماعٌة ومإتمر " آرتً إٌست" حول الثقافة
والفنون فً زمن التحوّ الت ،إضافة إلى كون آفاق عضوا فً مجلس ملتقى المإسسات العربٌة الداعمة.
وقد اعتمدت مإسّسات ثقافٌة رابدة فً أوروبا والوالٌات المتحدة المقاربة التً صمّمتها آفاق لتل ّقً طلبات المستفٌدٌن وتقٌٌمها،
لتعزٌز دعمها للمنطقة.

الحملة التموٌلٌة
نجحت آفاق فً جمع التموٌل الذي حدّدته للعام  ،2013ال بل تجاوزته ،فؤودعت مبلؽا إضافٌّا بقٌمة  225ألؾ دوالر فً
ّ
وٌتمثل التحدّي األبرز الٌوم فً مواصلة تلبٌة الطلبات المتزاٌدة للحصول على الدعم الثقافً وتوسٌع نطاق
صندوق االحتٌاط.
تموٌلنا أكثر .لهذه الؽاٌة ،تشارك آفاق فً تموٌل استطبلع للرأي حول المسإولٌة االجتماعٌة للشركات ٌشمل  200شركة فً
سبع دول  ،س ُتنشر نتابجه فً شهر أٌار/ماٌو .2014

التوقعات
فً العام  ، 2014نرمً إلى زٌادة تموٌلنا كً ٌبلػ ثبلثة مبلٌٌن دوالر ،معوّ لٌن على دعم معارفنا من مإسسات وأفراد فً
العالم العربً ،مع التركٌز على دول مجلس التعاون الخلٌجً .إلى جانب برنامج
المنح العامة ،سٌت ّم إطبلق الدورة الثانٌة من برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة ،فٌما سٌطوي برنامج “تقاطعات” صفحته األخٌرة.
ونسمًّ من بٌن البرامج الجدٌدة المقترحة المبادرة الخلٌجٌة للتدرٌب وبرنامج آفاق لكتابة الرواٌة وبرنامج التصوٌر
الفوتوؼرافً الوثابقً العربً بالتعاون مع صندوق األمٌر كبلوس ومإسسة ماؼنوم فً نٌوٌورك.
إضافة إلى زٌادة حضورنا فً شمال أفرٌقٌا والخلٌج ،نسعى إلى تعزٌز التنسٌق بٌن الدول العربٌة والتروٌج أكثر لؤلعمال
الفنٌة المستقلة فً العالم العربً.
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العانة
بسيانج الهًح
ّ

رٌمة جحنٌن2013 ،

تطلق آفاق دعوتٌن للمنح العامّة سنوٌّا تخصص ك ّل منهما بثبلث فبات مختلفة .كانت الدعوة للفنون البصرٌة وفنون األداء
واألدب مفتوحة بٌن  7كانون الثانًٌ/ناٌر و 2نٌسان/أبرٌل ،وت ّم اإلعبلن عن أسماء المستفٌدٌن تباعا فً  21و 23و25
حزٌرانٌ/ونٌو .واف ُتتحت الدعوة للسٌنما ،الموسٌقى ،والبحوث والتدرٌبات والنشاطات اإلقلٌمٌة فً  15نٌسان/أبرٌل ،وأؼلِقت
الدعوة لفبة السٌنما فً األول من آب/أؼسطس ألنّ عملٌّة اإلختٌار االوّ لً فً هذه الفبة تستؽرق وقتا أطول من ؼٌرها ،
وأؼلقت الدعوة لفب َتً الموسٌقى والبحوث والتدرٌبات والنشاطات اإلقلٌمٌة فً األول من أٌلول/سبتمبر .وت ّم اإلعبلن عن أسماء
المستفٌدٌن من منح الموسٌقى والبحوث والتدرٌبات والنشاطات اإلقلٌمٌة فً  20تشرٌن الثانً/نوفمبر ،فٌما ت ّم اإلعبلن عن
أسماء المستفٌدٌن من منح السٌنما فً  10كانون األول/دٌسمبر.
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بلػ عدد الطلبات التً تل ّقٌناها  945طلبا من  16دولة مختلفة.
من الناحٌة النوعٌّة ،أشارت لجان التحكٌم إلى أنّ المشارٌع فً فب َتً الفنون البصرٌة وفنون األداء فرٌدة ومثٌرة لئلعجاب
بشكل متزاٌد ،الفتة إلى المبادرات الجدٌدة فً مجال الرقص المعاصر (مثبل" :مبة فً المبة مٌاه" و"كاٌروؼرافً" و"هذه
األحذٌة صنعت للمشً" ومشارٌع مإسسة ٌانته تحت عنوان" :أنا قادر على الحركة") وتجهٌزات الوسابل السمعٌة-البصرٌة
(مثبل" :بٌت الشابعة" و"خطب الكاسٌت" ومشروع "مهرجان القاهرة للفٌدٌو").
كشفت فبة األدب عن ضعؾ فً كتابة الرواٌة لدى الك ّتاب الناشبٌن ،والحاجة إلى وضع برنامج ٌقدّم تدرٌبا مهنٌّا .لذلك،
ٌجري اآلن تحضٌر برنامج آفاق لكتابة الرواٌة ،على أن ٌت ّم إطبلقه العام المقبل.
تشٌر فبة الموسٌقى إلى أنّ المواهب كثٌرة فً الموسٌقى المستقلّةّ ،إال أ ّنها ال تتل ّقى الدعم الكافً .وكان األبرز فً هذه الفبة
اكتشاؾ فرقة "دٌمقراطوز" المتمٌّزة من مدٌنة وهران الجزابرٌة ،إضافة إلى فرقة "مشروع لٌلى" اللبنانٌة التً ؼدت اآلن
معروفة جدّا وحظٌت بتؽطٌة عالمٌة على قنا َتً "سً.إن.إن" و"بً.بً.سً" حٌن عبّرت عن واقع مشهد الموسٌقى البدٌلة.
ما زالت فبة البحوث والتدرٌبات والنشاطات اإلقلٌمٌة تش ّكل فرصة لدعم المساحات الثقافٌة والتبادل الثقافً والبحوث
والتدرٌبات الفنٌّة فً المجاالت كافة .وكان األبرز فً هذه الفبة هذا العام مبادرة "تخٌّل فلسطٌن " التً نشرت رسابلها
البصرٌة المندّدة بالظلم الممارس ض ّد الفلسطٌنٌٌن لٌس فً العالم العربً فحسب ،بل أٌضا فً الوالٌات المتحدة .وتم ّكنت آفاق
بفضل هذه الفبة أٌضا من مساعدة الف ّنانة اللٌبٌة هادٌة قانا والف ّنان السعودي ناصر السالم فً مسٌرتٌهما المهنٌة من خبلل إتاحة
الفرصة لهما بالمجًء إلى بٌروت للمشاركة فً برنامج الجمعٌة اللبنانٌة للفنون التشكٌلٌة "أشكال ألوان".
كما جرت العادة ،تض ّم فبة السٌنما الرصٌد األهم من الناحٌتٌن الكمٌّة والنوعٌّة للطلبات المقدّمة .فً ختام عملٌة االختٌار،
سُررنا جدّا أنّ كافة المشارٌع المختارة لهذا العام كانت أفبلما أولى ،باستثناء مشروعٌن روابٌٌّن طوٌلٌنٌ .نبا هذا األمر
بموجة جدٌدة فً السٌنما قد ٌجوز أن نطلق علٌها تعبٌر "الصحوة السٌنمابٌة" ،ذلك أ ّنها مإ ّ
شر مطمبن إلى خٌال أكثر جرأة
ورؼبة فً تبادل القصص واألحبلم والصور بطرق جدٌدة وؼٌر متوقعة فً هذه األزمنة التً ٌسودها االضطراب والتؽٌٌر
االجتماعً الصعب .فً ما ٌلً عناوٌن المشارٌع الفابزة بالمنح بحسب الفبات ،إضافة إلى لجنة تحكٌم ك ّل منها.
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العانة
الهسجفيدوى نٌ الهًح
ّ
األدب
اإلسم
ٌاسر عبد الباقً
ٌاسر عبد الحافظ
ٌاسٌن أبو الهٌثم
محمد شعٌر
مٌسلون العزاوي
أحمد جبر
معتصم جقرو
محمد عبد النبً
محمود خٌر هللا
صبحً موسى
أثٌر صفا
عبد الوهّام سمكان
رابد وحش
مإسسة تنوٌر

عنوان المشروع
تراودٌل
ثورة القهوة
السٌارة
أٌام نجٌب محفوظ
أقصى الحدٌقة
مترو
فً انتظار السلحفاة
بٌت العنكبوت
بارات مصر؛ قٌام وانهٌار الدولة
المدنٌة
المورسكً
تؽرٌدة
انشطار المتوحد
قطعة ناقصة من سماء دمشق
تشجٌع النشر األدبً

ألبلد
الٌمن
مصر
المؽرب
مصر
العراق
مصر
السودان
مصر
مصر
مصر
فلسطٌن
المؽرب
فلسطٌن
مصر

شملت لجنة التحكٌم لؤلدب  2013كاتبة ومإسسة دار الجدٌد -للنشر رشا األمٌر
(لبنان) ،أستاذ العلوم السٌاسٌة الدكتور عبد الخالق عبد هللا (اإلمارات العربٌة
المتحدة) ،و الروابً والصحفً خلٌل صوٌلح (سورٌا).
بٌان لجنة التحكٌم
تناول عدد كبٌر من المشارٌع المختارة قضاٌا اجتماعٌة وسٌاسٌة ملحّ ة فً
المنطقة العربٌة ،فً حٌن ر ّكز بعض المشارٌع على البحث فً القضاٌا
التارٌخٌة والمفاهٌمٌة .وحٌث ان ؼالبٌة المستفٌدٌن من المنح لهذا العام انتمت إلى
فبة الشباب ،تمٌزت المشارٌع بؤسالٌب معاصرة ونفس تجرٌبً لجهة اللؽة
واألسلوب.
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الفنون األدائٌة
اإلسم
جوٌس الراعً
سوسن بو خالد
سٌرٌن دوس
مدرسة سٌرك فلسطٌن
دكتافون
فرقة مقامات للرقص المعاصر
مسرح الحرٌة
درجة – مإسسة لقاءات الرقص
علً شحرور

عنوان المشروع
كاسٌت فاضً
ألٌس
حبٌبات الذاكرة
حدود  -أوامر
تصرٌح
بٌرن – بٌروت
مسرحٌة قافلة الحرٌة
هاي رابسودي
فاطمة

البلد
األردن
لبنان
تونس
فلسطٌن
لبنان
لبنان
فلسطٌن
المؽرب
لبنان

عمر الجباعً
وصال محمود
صفاء محمدي
معاذ مرابط
نانسً نعوس
الفرقة المسرحٌة الخٌال الشعبً

القصة المزدوجة للدكتور بالمً
عروسة
مبة ألؾ ماٌم للتؽٌٌر – الدورة الثانٌة
سترٌبتٌز – ولٌمة الجرذان
هذه األحذٌة صنعت للمشً
ثورة األلوان

سورٌة
مصر
مصر
تونس
لبنان
مصر

شملت لجنة تحكٌم الفنون األدابٌة لعام  2013الممثل فادي أبً سمرا (لبنان)،
األكادٌمً والكاتب المسرحً محمود
اللوزي (مصر) والمخرجة السٌنمابٌة والمسرحٌة سوسن دروزة(األردن).
بٌان لجنة التحكٌم
أكدت المشارٌع المختارة على ضرورة الخروج من العواصم والمدن إلى
الضواحً والمناطق المهمشة ،كما كانت مقترحات المشارٌع واعٌة بشكل ملحوظ
لجمهور الشباب المهٌمن فً العالم العربً والمنطقة .انطوى العدٌد من المشارٌع
على جهد جماعً فً التفكٌر واإلبداع واألداء ،واإلبتعاد من الفردٌة فً اإلنتاج
الثقافً إلى العمل ضمن مجموعات.
فً حٌن ركز العدٌد من المستفٌدٌن على القضاٌا الساخنة التً تعٌشها المنطقة
التً ما زالت تمر بمرحلة تؽٌٌر وزٌادة االستقطاب ،اتجه البعض إلى مصادر
أدبٌّة بعٌدا من التؤثٌر المباشر لمحٌطهم ،ربما بما ٌشٌر الى صعوبة الكتابة
والتعبٌر عن واقع مقٌم. .
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الفنون البصرٌة
األسم
ؼسان حلوانً
علً الطننً
دونا التٌمانً
دعاء علً
أحمد الخجا
نجٌب حكٌم
أمٌرة حنفً
لورنس بو حمدان
مركز بشٌرا للفنون
محمد فرٌجً
محمد الحواجري
رٌمة جحنٌن
أٌمن اللدعة
محمد المهداوي
محمد مسلّم
مإسسة حٌفا للفنون واإلعبلم
مدرار للفن المعاصر
أشكال الوان

عنوان المشروع
نظفوا ؼرفة الجلوس ،لدٌنا زوار
قادمون
إرو
ممنوع الدخول ،سلسلة التؤشٌرات
والجوازات المكسورة
بٌت الشابعة
وٌسكً ..لٌما ..أكس راي :موقع
إشارات
بٌت بعٌد عن البٌت
قاموس الثورة بقلم الشعب
خطب الكاسٌت
قدام داري فن
حوض الحوت القدٌم فً الدار البٌضاء
السجادة الحمراء
الفاجعة ..وٌتبلشى الزمن
هناك على الخرٌطة
هوامش مركزٌة
الفن فً الفضاء العام
مشروع بقعة ضوء من ؼزة – ورشات
فنٌة وفٌدٌو آرت
مهرجان القاهرة للفٌدٌو
أشؽال داخلٌّة 6

البلد
لبنان
تونس
لبنان
مصر
سورٌة
فلسطٌن
مصر
األردن
تونس
المؽرب
فلسطٌن
الجزابر
فلسطٌن
المؽرب
فلسطٌن
فلسطٌن
مصر
لبنان

شملت لجنة تحكٌم الفنون البصرٌة لعام  2013مدٌر متحؾ الفن الحدٌث محمد
جحٌش (الجزابر) ،جمالٌات أكادٌمً رشٌدة الترٌكً (تونس) و مدٌرة كلٌة
فلسطٌن للفنون والقٌّمة الفنٌّة سمر مارتا (فلسطٌن).
بٌان لجنة التحكٌم
تنوّ عت المشارٌع المختارة بٌن فن الفٌدٌو ،األفبلم ،التجهٌزات ،العروض والنحت.
انطوى عدد كبٌر من المشارٌع على ردود فعل الفنانٌن تجاه اإلضطرابات وفقدان
الذاكرة الناجمة عن الحروب واالختفاء والشتات من خبلل إعادة إحٌاء عناصر
الذاكرة الفردٌة والجماعٌة مثل الصور والوثابق واألماكن المهجورة ؛ كؤنما فً
استعادة فنٌّة للمساحة المشتركة التً تتبلشى فً النسٌان.
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الموسٌقى
اإأسم
بٌروت اند بٌوند  -مهرجان الموسٌقى
العالمً
مصطفى بوكرونة
موالي عبد هللا هصاك
سامر جرادات
باسل رجوب
هانً السواح (السٌد دروٌش)
أنس المؽربً
لبنى نعمان
مازن السٌد (الراس)
نزار روحانا
نٌسم جبلل
فادي الؽوانمه
الصادق بوزٌنو
هشام عابد
هدى عصفور
معهد ادوارد سعٌد الوطنً للموسٌقى
منظمة هٌبل هٌلب

عنوان المشروع
بٌروت اند بٌوند -مهرجان الموسٌقى
العالمً
كذبوا علٌنا
دروب بومب
عبور
ملكة الفٌروز
قصة الناٌمٌن
خبز دولة
كان ٌا مكان
كبسولة
بداٌة
وإٌقاعات مقاومة
تصمٌم معادلة رقمٌة للموّ ال العربً
دٌمقراطوز
 1001فارس عربً
فسٌفساء
لٌالً رمضان ومهرجان لٌالً الطرب
فً قدس العرب
فرقة تنوّ ع

البلد
لبنان
المؽرب
المؽرب
فلسطٌن
سورٌة
سورٌة
سورٌة
تونس
لبنان
فلسطٌن
سورٌة
األردن
الجزابر
مصر
فلسطٌن
فلسطٌن
السودان

ضمت لجنة تحكٌم فبة الموسٌقى لعام  2013مدٌر مهرجان التٌمٌتار إبراهٌم
المزند (المؽرب) ،مإسس ومدٌر "كاٌرو جاز كلوب" عمار الدجانً (مصر)
وعازؾ البٌانو والمإلؾ الموسٌقً طارق ٌمنً (لبنان).
بٌان لجنة التحكٌم
أ ّكدت المشارٌع المقدمة سعً الموسٌقٌٌن العرب لتطوٌر أنواع مختلفة من
الموسٌقى الحدٌثة ،بعٌدا عن الموسٌقى التراثٌة أو العربٌة الكبلسٌكٌة .هناك عمل
لصناعة موسٌقى مستقلة ،مختلفة عن السابد ،خاصة أن موسٌقى البوب الرابجة
حالٌا موجهة بشكل أساسً للمستمع العربً وال تملك فرصة للظهور فً الؽرب.
ومن هنا أهمٌة دعم هذه األنواع والسعً لتطوٌرها ،خاصة وأنّ ما ٌبلحظ على
الساحة حالٌا هو توسٌع المشهد الموسٌقً أكثر من تطوٌره .هناك الكثٌر من
الفوضى ،وٌمكن اعتبار ذلك إٌجابً لجهة سماحه بتعاٌش الموسٌقى الجٌدة
والردٌبة ،وبالتالً السماح للمستمع بالمقارنة واإلختٌار.
من الضروري العمل على تطوٌر قطاع الموسٌقى بشكل عام ،ودعم وجود أسواق
موسٌقٌة تساعد الموسٌقٌٌن وتسهم فً اطبلعهم على التجارب المختلفة فً ك ّل بقاع
العالم العربً ،مع التؤكٌد على ضرورة إنفتاح المشرق والمؽرب العربٌٌن على
بعضهما البعض والتعرّؾ أكثر على الخبرات الموجودة هنا وهناك.
Page 19

16

البحوث والتدرٌب والنشاطات اإلقلٌمٌة
اإلسم
اسماعٌل ناشؾ
ٌزٌد عنانً
جرامافون
مإسسة التوثٌق والبحث فً الموسٌقى
العربٌة
شباب مٌد اٌست
دار اإلقامة الفنٌة فً عالٌه
أفبلم س
مإسسة الفٌلم الفلسطٌنً من المملكة
المتحدة
رواق
الشرق لئلنتاج السٌنمابً والمسرحً
مجلة نفس
أشكال ألوان
هادٌة قانا
ناصر سالم

عنوان المشروع
الموت فً الفن الفلسطٌنً
 50فنان فلسطٌنً ؼٌر معروؾ
جرامافون
كنوز التسجٌبلت الموسٌقٌة الخاصة

البلد
فلسطٌن
فلسطٌن
مصر
لبنان

مٌد إٌست تٌونز
الفن السوري فً األوقات الصعبة
مبادرة س للتكنولوجٌا والتعبٌر
العالم معنا

البحرٌن
سورٌة
مصر
المملكة المتحدة

أبحاث حول إعادة إحٌاء الرٌؾ
الفلسطٌنً
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة –
الدورة الثالثة
مجلة نفس
فروض 6
إقامة فنٌة فً أشكال ألوان
إقامة فنٌة فً أشكال ألوان

فلسطٌن
مصر
المانٌا
لبنان
لٌبٌا
السعودٌة

تؤلفت لجنة تحكٌم فبة البحوث والتدرٌب والنشاطات الؤلقلٌمٌة لعام  2013من
الناشرة والفنانة البصرٌة نادٌن توما (لبنان) ،المهندسة المعمارٌة جمانة الجابري
(السعودٌة) ،والناشط اإلجتماعً ومدٌر مإسسة "أضؾ" علً شعث (مصر).
بٌان لجنة التحكٌم
إن فبة البحوث والتدرٌب والنشاطات اإلقلٌمٌة برنامج مهم جداألنه انعكاس
للمجتمعوالتنمٌةوالحاجات  ،وفهم عمٌق للبٌبة وهو بذور للمستقبل .إن المجموعة
المختارة من المشارٌع تراعً محدودٌة الدعم المتاح فً هذه الفبة  ،وعلٌه فإن
عددا من المشارٌع الذي وصل إلى التصفٌات النهابٌة لم نتمكن من دعمه .تتسم
الموسعة والمتع ّمقة فً موضوعاتها واستجابتها
المشارٌع الفائزة بملفاتها
ّ
الملحة ،الرؤٌة طوٌلة األمد ،اإلطالع
لعناصر أساسٌة وممٌزة مثل :الحاجة
ّ
الشامل على كل جدٌد فً المضمار الذي ٌتناوله المشروع .االستعجال ،والرإٌة
طوٌلة األمد ،وٌجري فً تناؼم مع المعرفة الموجودة فً كل المٌادٌن ".

17

سٌنما
اإلسم
أحمد ومحمد أبو ناصر (مخرج)
أحمد مجدي (مخرج)
درة بوشوشة (منتجة) محمد بن عطٌة
(مخرج)
شرٌؾ البنداري (مخرج)
سوداد قعدان (مخرجة) أمٌرة قعدان
(منتجة)
جوي حرفوش (مخرج)
هانً ابو أسعد (منتج) فراس خوري
(مخرج)
ركان مٌّاسً (مخرج)
عماد مرزوق(منتج) هند بوجمعة
(مخرجة)
كاتٌا صالح (منتجة) /ب باسم برٌش
(مخرج)
شادي عون (مخرج)
إٌهاب طربٌة (مخرج)
بسّام شخٌص (مخرج)
جوٌس نشواتً (مخرجة)
باترٌك كامبل (منتج)  /مهدي فلٌفل
(مخرج)

عنوان المشروع
كاستٌنػ  -روابً طوٌل
ال أحد هناك  -روابً طوٌل
هادي

البلد
فلسطٌن
مصر
تونس

أوضتٌن وصالة  -روابً طوٌل
ٌوم فقدت ظلًّ  -روابً طوٌل

مصر
سورٌة

فاب فاب  -وثابقً طوٌل
العلم  -روابً طوٌل

لبنان
فلسطٌن

الحاوي خطاؾ الطبق  -روابً قصٌر
رومٌو وجولٌت تزوجا  -روابً قصٌر

األردن
تونس

ساٌبة

لبنان

صمت -تحرٌك قصٌر
العودة  -روابً طوٌل
إلى ك ّل الرجال العراة  -روابً طوٌل
موجة حر  -روابً طوٌل
رجال فً الشمس  -روابً طوٌل

لبنان
سورٌة
سورٌة
لبنان
فلسطٌن

شملت لجنة تحكٌم فبة السٌنما لعام  2013الباحثة والقٌمة والكاتبة رشا سلطً
(لبنان) ،الممثل والمخرج نجٌب بلقاضً (تونس) ،والناقد السٌنمابً زٌاد خطبلن
(العراق).
بٌان لجنة التحكٌم

" رافقت اختٌارات لجنة المحكمٌن معاٌٌر عدة ،اصطفت فرادة الرإٌة السٌنمابٌة،
أصالة السرد وجرأة الشكل كما الموضوع .كانت عملٌة اإلختٌار مجزٌة وصعبة فً
آن معا فً ظل بروز عدد ؼٌر قلٌل من المشارٌع اآلسرة .من هذا المنطلق ،تود لجنة
التحكٌم أن توجه تحٌة صادقة إلى المخرجٌن والمنتجٌن العرب الذٌن قدموا
مشارٌعهم .وعلى الرؼم من ضرورة تقلٌص عدد المشارٌع التً ستنال الدعم ،إال
اننا نختتك دورة المنح هذه بقناعة تامة بؤن المشهد السٌنمابً العربً ٌشهد صحوة
كبٌرة فً اإلبداع والجرأة .ونؤمل أن ترتقً المإسسات الممولة والهٌاكل اإلنتاجٌة
والجمهور إلى مستوى شؽؾ السٌنمابٌٌن العرب وطموحهم .بعد انتهاء عملٌة التقٌٌم
واإلختٌار الحظنا انه ،باستثناء مشروعٌن فقط ،تشكل المشارٌع األخرى كافة أفبلما
أولى لمخرجٌها .ولعل فً ذلك داللة على موجة جدٌدة فً السٌنما العربٌة او
صحوة ،وحتما شهادة تعٌد التؤكٌد على وجود مخٌلة ّفذة ورؼبة فً مشاركة
الحكاٌات واألحبلم والصور بؤسالٌب ؼٌر متوقعة وجدٌدة فً ظل التحوالت
االجتماعٌة التً نشهدها".
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وزش العهل والدعو الههًي
ورشة عمل لكتابة السٌنارٌو للفائزٌن بمنحة السٌنما
استضافت "آفاق" ورشة عمل لكتابة السٌنارٌو فً بٌروت بٌن  28و 30أٌار/ماٌو بمساعدة فرٌق استشاري ض ّم ماري-بٌٌر
ماسٌا (فرنسا) ،ؼسّان سلهب (لبنان) ،وكرٌم عٌنوز (البرازٌل) .وضمّت ورشة العمل المخرجٌن المستفٌدٌن من منح آفاق
للسٌنما للعام .2012
نظرا إلى الوقت والجهد الضرورٌٌّن للؽوص فً تفاصٌل السٌنارٌوهات الروابٌة الطوٌلة ،اقتصر عدد األفبلم المشاركة على
ثبلثة ،إلفساح المجال أمام الك ّتاب/المخرجٌن لبلستفادة إلى أقصى ح ّد من النقاشات والتمارٌن التً أجروها مع المستشارٌن.
المشارٌع الثبلثة التً شاركت فً ورشة العمل هً" :ورد مسموم" لفوزي صالح (مصر) و"األشجار أٌضا تموت" لربٌع
األمٌن (لبنان) و"سولٌتٌر كٌنػ" لبسّام جرباوي (فلسطٌن).

لقاء غٌر رسمً حول الموسٌقى العربٌة المعاصرة
فً  7تشرٌن الثانً/نوفمبر ،دعت آفاق بالتنسٌق مع "مترو المدٌنة" جمعا من الموسٌقٌٌن والملحنٌن والمنتجٌن والمدراء
الفنٌٌّن والموزعٌن العاملٌن فً حقل الموسٌقى العربٌة المستقلة إلى لقاء مفتوح مع إبراهٌم المزند ،المدٌر الفنً لمهرجان
"تٌمٌتار" للموسٌقى العالمٌة .واستضاؾ اللقاء أٌضا عمّار الد ّجانً ،مإسس ومدٌر "كاٌرو جاز كلوب " وأحد أبرز المساهمٌن
فً تخصٌص مساحة للموسٌقى المستقلة فً مصر .سعى هذا اللقاء المفتوح وؼٌر الرسمً إلى المساعدة فً وضع استراتٌجٌة
جدٌدة لتحسٌن طرٌقة نشر وتوزٌع الموسٌقى المستقلة وتعزٌز التعاون بٌن الجهات المعنٌّة .وخبلل هذا اللقاء ،تبادل
المشاركون خططهم ومشارٌعهم وفً هذا اإلطار أعلنت أمانً سمعان عن إطبلق الدورة األولى لمهرجان "بٌروت أند
بٌوند" الموسٌقً.
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نبذة عن المشاريع
األدب
المستفٌد ٌ :اسر عبدو أحمد (الٌمن)
المشروع :رواٌة "تراودٌل"
رواٌة فانتازٌا ...تدور فكرتها حول طالب ٌمنً درس فً
ألمانٌا ،وتعرض لعدة حوادث ؼرٌبة ومخٌفة .القصة فً
بعض فصولها حقٌقٌة.
المستفٌد ٌ :اسر عبد الحافظ (مصر)
المشروع :ثورة القهوة
رواٌة تستند على حدث تارٌخً (عهد السلطان الؽوري)
مع بداٌة انتشار مشروب القهوة فً أرض العرب .ترصد
الكٌفٌة التً عرؾ بها العرب المشروب ،بداٌة من
الصوفٌة ،ثم انتقالها إلى المثقفٌن والعلماء والعوامٌ .سعى
العمل أٌضا إلى تخٌّل األماكن التً أنشؤت الحتسابها،
والمظاهر االجتماعٌة المصاحبة كالسهر خارج البٌوت
واالختبلط ،والحرب التً شنتها السلطة على القهوة
باستخدام الدٌن فً محاولة لتحرٌمها.
المستفٌد ٌ :اسٌن أبو الهٌتم (مصر)
المشروع  :السٌارة
مجموعة قصصٌة تشتؽل على فضاء مراكش الموحً،
متناولة قصص الحومة المؤلوفة والمع ّقدة فً نفس الوقت،
وحٌوات أبناء مدٌنة الحمراء ،أو باألحرى أوالد الدرب
بالتحدٌد.
المستفٌد  :محمد شعٌر(مصر)
المشروع :أٌام نجٌب محفوظ
ٌتضمن الكتاب سٌرة مدٌنة القاهرة ووصؾ لتحوالت
المجتمع المصري من خبلل مسٌرة الروابً المصري
نجٌب محفوظ وكتاباتهٌ .بدأ الكتاب بٌوم  11دٌسمبر
 .1911كٌؾ كان المجتمع المصري فً ذلك الٌوم؟ ما
الذي حدث فٌه؟ إ ّنها قراءة تستند إلى الوثابق والجرابد
وتنتهً بمشهد جنازة محفوظٌ ،سٌر نعشه بجسد تتنازعه
ثبلث قوى :السلطة واإلسبلم السٌاسً والجماهٌر.

المستفٌد  :مٌسلون العزاوي (العراق)
المشروع :أقصى الحدٌقة
مجموعة قصصٌة تتناول أؼلب قصصها الواقع
االفتراضً الذي ٌعٌش فٌه إنسان هذا العصر من
فضابٌات ومواقع الكترونٌة اجتماعٌة .كما هناك قصص
تتناول ظاهرة هجرة العراقٌٌن الى الخارج وأخرى تتناول
موضوع الحفاظ على البٌبة وهدر الموارد من خبلل حمى
الشراء واالستهبلك ونفً الكثٌر من تلك المشترٌات الى
سلة المهمبلت
المستفٌد  :أحمد جبر(مصر)
المشروع :مترو
تناقش الرواٌة األوضاع اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة قبٌل
الثورة واثناءها وبعدها ،وتلقً الضوء على عبلقات
المصرٌٌن البٌنٌة ،دٌنٌا واجتماعٌا ،وعبلقتهم بالحاكم
وتطوراتها ،وعبلقتهم مع التلفزٌون باختبلؾ طروحاته،
كمصدر ربٌسً ووحٌد أحٌانا للتعلّم.
المستفٌد  :معتصم جقرو (السودان)
المشروع  :فً انتظار السلحفاة
هً ثانً رواٌة للكاتب ضمن سلسلة رواٌاته عن الربٌع
العربً ،والتً ابتدأها برواٌة "أهزوجة الرحٌل" ذابعة
الصٌت ،والتً صدرت فً العام  ،2011وهذه السلسلة
هً صٌاؼة أدبٌة لرإٌة فكرٌة واسعة تشرّح الواقع
العربً ،وتضع الٌد على الجراح القدٌمة والحدٌثة،
وتقترح بعض الحلول.
المستفٌد  :محمد جمعة (مصر)
المشروع  :بٌت العنكبوت
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المصري ،وٌقع بٌن المذكرات اإلنسانٌة والعمل التوثٌقً،
بؽرض الحفاظ على الذاكرة المدنٌة من اإلندثار.
المستفٌد  :صبحً موسى (مصر)
المشروع  :المورسكً
تقوم الفكرة على كتابة رواٌة تسعى للبحث فً العبلقة بٌن
الشرق والؽرب من خبلل الوجود اإلسبلمً فً األندلس،
ساعٌة إلى تقدٌم نموذج فكري ٌمكن االعتماد علٌه فً
التقارب المتوسطً من خبلل ما رصده كاتب قدٌم عن
الهجرات المورسكٌة من األندلس إلى الشمال األفرٌقً،
وحٌاة حفٌد له فً الزمن الراهن منشؽل بالبحث فً تارٌخ
العابلة وأصولها التً تعود إلى زمن المورسكٌٌن.
المستفٌد  :أثٌر صفا (فلسطٌن)
المشروع  :تؽرٌدة
عملٌا ،تتناول الرواٌة "أزمة الفنان " كموضوع مركزي
فٌها ،وتسلط الضوء علٌه بنوع من التكثٌؾ الفكري
والشعري .وألن الفنان هو النموذج األمثل فً التعبٌر عن
قهر السلطة (بكافة تجلٌاتها) للفكر ،وقمعها للحرٌة،
وتثبٌطها لؤلمل والطموح -لما فً ذلك من تعارض مع
مصالحها -فقد جاء التعبٌر الروابً بؤسلوب تراجٌدي
ٌعتمد على تكثٌؾ الحدث واإلٌجاز والمبالؽة ،لٌخرج
العمل أشبه بعمل شعري مع أن سٌره روابً.

فً ماٌو  ،2011اندلعت "كوٌن بوت" فضٌحة فً
القاهرة ،وألقً القبض على  52رجبل بتهمة الشذوذ
الجنسً و حكم علٌهم بالسجن .هذه رواٌة تحاول تؤثٌر
على على حٌاة هإالء الرجال من خبلل هذا الحدث
الجذري .ما ٌحدث بعد أن ٌخرجوا من السجن؟ هل ٌمكن
عودتهم إلى حٌاتهم القدٌمة ؟ العدٌد منهم فً حالة صدمة
وؼٌر قادر على الكبلم  .هل باستطاعتهم ان ٌسترجعوا
أصواتهم من خبلل الكتابة ؟
المستفٌد  :محمود خٌر هللا (مصر)
المشروع  :بارات مصر؛ قٌام وانهٌار الدولة المدنٌة
رحلة سردٌة بٌن بارات مصر ،فً القاهرة والمحافظات،
للوقوؾ على حالتها الراهنة ،كونها أحد ابرز معالم الدولة
المدنٌة اآلخذة فً التآكل من أجل التعرّؾ إلى راهنها
القاسً ،وتذكر ماضٌها العرٌق الذي ٌعكس التنوّ ع الثقافً

المستفٌد  :عبد الوهّام سمكان (المؽرب)
المشروع  :انشطار المتوحد
تطرح الرواٌة قصة موت ملتبس لفنان تشكٌلًٌ .شرع
محققان فً البحث حول حقٌقة هذا الموت :هل هو انتحار
أم جرٌمة قتل؟ ال ٌجدان أي دلٌل للحسم سوى مجموعة
من األوراق خلفها ذلك الرسام .األوراق عبارة عن
مونولوجات شخصٌة ورسابل ؼٌر مرسلة وٌومٌات
مختلفة التوارٌخ ..عبرها ٌكتشؾ المحققان سٌرة صاحبها
والكثٌر من طباع شخصٌته "اإلنفصامٌة" ،لكن هل
ٌكتشفان حقٌقة موته؟
المستفٌد  :رابد وحش(فلسطٌن)
المشروع  :قطعة ناقصة من سماء دمشق
متوالٌة سردٌة تسّجل وقابع ٌومٌة للحرب والثورة تنطوي
على شهادات ومشاهدات شخصٌة ونصوص بصرٌة
ومحاورات عبر "التشات" مع ضحاٌا ومنفٌٌن ومعتقلٌن
سابقٌن ٌرون خبللها أحوال الفزع والعسؾ التً خبروها
عن كثب .كما ٌسّجل النص حكاٌات عاببلت منكوبة،
رمتها النٌران إلى التشرد والجوع ،لكنهم خبلل هذا الدمار
كانوا ٌطوبون حكاٌتهم الخاصة التً تحتاج إلى من
ٌروٌهاٌ .تناوب النص التخٌٌل والوقابع المباشرة.
21

المستفٌد  :مإسسة تنوٌر (مصر)
المشروع  :تشجٌع النشر األدبً
مشروع النشر األدبٌة هو برنامج لدعم منتجات األدباء
الشبان فً منطقة الدلتا المصرٌة وزرع الثقة فٌهم عن
طرٌق خروج إبداعاتهم للنور ،هذا من جانب ومن جانب
آخر زٌادة المحتوى األدبً للمكتبة العربٌة وتقدٌم شًء
ممٌز للقارئ العربً بصورة عامة.
المستفٌد  :محمد جمعة (مصر)
المشروع  :بٌت العنكبوت
فً ماٌو  ،2011اندلعت "كوٌن بوت" فضٌحة فً
القاهرة ،وألقً القبض على  52رجبل بتهمة الشذوذ
الجنسً و حكم علٌهم بالسجن .هذه رواٌة تحاول تؤثٌر
على على حٌاة هإالء الرجال من خبلل هذا الحدث
الجذري .ما ٌحدث بعد أن ٌخرجوا من السجن؟ هل ٌمكن
عودتهم إلى حٌاتهم القدٌمة ؟ العدٌد منهم فً حالة صدمة
وؼٌر قادر على الكبلم  .هل باستطاعتهم ان ٌسترجعوا
أصواتهم من خبلل الكتابة ؟
المستفٌد  :محمود خٌر هللا (مصر)
المشروع  :بارات مصر؛ قٌام وانهٌار الدولة المدنٌة
رحلة سردٌة بٌن بارات مصر ،فً القاهرة والمحافظات،
للوقوؾ على حالتها الراهنة ،كونها أحد ابرز معالم الدولة
المدنٌة اآلخذة فً التآكل من أجل التعرّؾ إلى راهنها
القاسً ،وتذكر ماضٌها العرٌق الذي ٌعكس التنوّ ع الثقافً
المصري ،وٌقع بٌن المذكرات اإلنسانٌة والعمل التوثٌقً،
بؽرض الحفاظ على الذاكرة المدنٌة من اإلندثار.
المستفٌد  :مإسسة تنوٌر (مصر)
المشروع  :تشجٌع النشر األدبً
مشروع النشر األدبٌة هو برنامج لدعم منتجات األدباء
الشبان فً منطقة الدلتا المصرٌة وزرع الثقة فٌهم عن
طرٌق خروج إبداعاتهم للنور ،هذا من جانب ومن جانب

آخر زٌادة المحتوى األدبً للمكتبة العربٌة وتقدٌم شًء
ممٌز للقارئ العربً بصورة عامة.
المستفٌد  :صبحً موسى (مصر)
المشروع  :المورسكً
تقوم الفكرة على كتابة رواٌة تسعى للبحث فً العبلقة بٌن
الشرق والؽرب من خبلل الوجود اإلسبلمً فً األندلس،
ساعٌة إلى تقدٌم نموذج فكري ٌمكن االعتماد علٌه فً
التقارب المتوسطً من خبلل ما رصده كاتب قدٌم عن
الهجرات المورسكٌة من األندلس إلى الشمال األفرٌقً،
وحٌاة حفٌد له فً الزمن الراهن منشؽل بالبحث فً تارٌخ
العابلة وأصولها التً تعود إلى زمن المورسكٌٌن.
المستفٌد  :أثٌر صفا (فلسطٌن)
المشروع  :تؽرٌدة
عملٌا ،تتناول الرواٌة "أزمة الفنان " كموضوع مركزي
فٌها ،وتسلط الضوء علٌه بنوع من التكثٌؾ الفكري
والشعري .وألن الفنان هو النموذج األمثل فً التعبٌر عن
قهر السلطة (بكافة تجلٌاتها) للفكر ،وقمعها للحرٌة،
وتثبٌطها لؤلمل والطموح -لما فً ذلك من تعارض مع
مصالحها -فقد جاء التعبٌر الروابً بؤسلوب تراجٌدي
ٌعتمد على تكثٌؾ الحدث واإلٌجاز والمبالؽة ،لٌخرج
العمل أشبه بعمل شعري مع أن سٌره روابً.
المستفٌد  :عبد الوهّام سمكان (المؽرب)
المشروع  :انشطار المتوحد
تطرح الرواٌة قصة موت ملتبس لفنان تشكٌلًٌ .شرع
محققان فً البحث حول حقٌقة هذا الموت :هل هو انتحار
أم جرٌمة قتل؟ ال ٌجدان أي دلٌل للحسم سوى مجموعة
من األوراق خلفها ذلك الرسام .األوراق عبارة عن
مونولوجات شخصٌة ورسابل ؼٌر مرسلة وٌومٌات
مختلفة التوارٌخ ..عبرها ٌكتشؾ المحققان سٌرة صاحبها
والكثٌر من طباع شخصٌته "اإلنفصامٌة" ،لكن هل
ٌكتشفان حقٌقة موته؟
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فنون األداء
المستفٌد  :جوٌس الراعً (األردن)
المشروع  :كاسٌت فاضً
ٌعٌش "كراب" فً شقة مفروشة صؽٌرة ال تحوي أي من
ممتلكاته .ك ّل ما ٌعرفه الجٌران عنه أ ّنه "ؼرٌب" ،لدرجة
أ ّنهم بدإوا ٌشكون بوجوده .ال أحد ٌلحظ ؼٌابه باستثنناء
جارته الشابة ،كاتبة فً العشرٌنات من عمرها تقرر
البحث عن هذا الجار الؽابب – الحاضر وإٌجاده.
المستفٌد  :سوسن بو خالد (لبنان)
المشروع  :ألٌس
متكوّ رة فً سرٌرها ،تؽرق إمرأة فً عالم من الكلمات،
كلمات من أحبلم وأوهام .تتؤرجح بٌن الٌقظة والنوم ،بٌن
الفراغ والبل نهاٌة .تخرج أصدقاءها الخٌالٌٌن للعلن،
تتجرأ على عدم وضع قدمٌها على األرض ،حٌث ٌنتظر
الوحش المختبىء تحت سرٌرها لٌلتقطها وٌجذبها نحو
الهاوٌة.
المستفٌد  :سٌرٌن دوس (تونس)
المشروع  :حبٌبات الذاكرة
بعٌد الثورة ،شعر بعض التونسٌٌن بالضٌاع والخوؾ،
بٌنما أحسّ آخرون باألمل والثقة وعرفوا ما الذي ٌجب
القٌام به" .حبٌبات الذاكرة" بحث راقص عن الوقت
والتارٌخ بالنسبة للجمٌع .هذا العرض ٌتعامل مع ما هو
مدفون فً وعٌنا وال وعٌنا ،مع الذكرٌات الشخصٌة
والذكرٌات العامة للجمٌع.
المستفٌد  :مدرسة سٌرك فلسطٌن (فلسطٌن)
المشروع  :حدود – أوامر
نسٌر على خطوط رسمت لنا ،نعٌش فً قوالب صنعت
على مدار التارٌخ .التكرار والضؽوط تجر العقل نحو
حالة هستٌرٌة ،حٌث ٌتحوّ ل "الجنون" إلى المحفز على
التصرّ ؾ عكس "الطبٌعً"" .فً الداخل – فً الخارج"
ّ
ٌمثل البحث عن الهوٌة من خبلل حركة إبداعٌة تدمج
السٌرك ،الرقص وعرض الفٌدٌو.
المستفٌد  :دكتافون (لبنان)
المشروع  :ال شًء للتصرٌح عنه
هو عرضٌ ٌستكشؾ الحدود فً لبنان والعالم العربً .من
خبلل رحلة شخصٌة على طول السكك الحدٌدٌة وعبر
الحدود" ،ال شًء للتصرٌح عنه" هو تجمٌع ألحداث
ضت علٌنا
معاشة تطرح اسبلة حول الحدود التً فُ ِر َ
وتناقش فهمنا لؤلماكن العامة ،بالتزامن مع طرح ألفكار
سٌاسٌة جدٌدة.

المستفٌد  :فرقة مقامات للرقص المعاصر (لبنان)
المشروع  :بٌرن – بٌروت
هو مشروع رقص جماعً أطلقه مارسٌل لٌمان (مسرح
مارسٌل لٌمان للرقص الجسدي ،بٌرن ،سوٌسرا) وعمر
راجح (فرقة مقامات للرقص المعاصر ،بٌروت ،لبنان).
سٌقوم بوضع موسٌقى العمل المإلؾ وعازؾ الؽٌتار
والعود محمود تركمانً (ولد فً لبنان وٌعٌش فً بٌرن).
ٌطرح العرض أسبلة حول تصوّ رنا للحٌاة من خبلل
الكلمات واللؽة.
المستفٌد  :مسرح الحرٌة (فلسطٌن)
المشروع  :مسرحٌة قافلة الحرٌة
ستؤخذ القافلة فرقة من الممثلٌن المحترفٌن نحو المجتمعات
الفلسطٌنٌة البعٌدة حٌث سٌصبح الجمهور ،بؤحداثه
الشخصٌة ،جزءا من العرض المرتجل .من خبلل هذا
األسلوب التفاعلً ،وباإلستعانة اٌضا باسلوب الحكواتً
فً إخبار القصص ،سٌتمكن الجمٌع من المشاهدة
والمشاركة فً مسرح ذو مستوى عال.
المستفٌد  :درجة – مإسسة لقاءات الرقص (المؽرب)
المشروع  :هاي ربسودي
مشروع فنً ٌجمع بٌن الرقص المعاصر والعمل على
الصوتٌ .تو ّجه المشروع إلى  15طفل بٌن الحادٌة عشرة
والرابعة عشرة من عمرهم ،لٌتمكنوا من خلق موسٌقاهم
الخاصة من خبلل حٌاتهم الٌومٌة واالصوات والضجٌج
المحٌط بهم ،وٌستعملوا هذا المحٌط للرقص واستكشاؾ
وسابل إبداعٌة جدٌدة.
المستفٌد  :علً شحرور (لبنان)
المشروع  :فاطمة
عرض مسرحً راقص معاصر جماعًٌ ،بحث فً
جمالٌات وإشكالٌات مفهوم الطرب فً الثقافة العربٌة،
وتجلٌاته فً الجسد العربً الشاب الٌوم ،إضافة إلى
العبلقة مع المدٌنة بٌروت التً أصبحت وجهة الكثٌر من
الشباب العربًٌ .رتكز العرض على أؼانً أم كلثوم
بوصفها الوسٌط األمثل الختبار هذه المفاهٌم مع الراقصٌن
والجمهور ،وباعتبارها التجلً األفضل للتعبٌر الفنً
واالجتماعً عن أثر الطرب فً تكوٌن الذابقة العربٌة.
المستفٌد  :عمر الجباعً(سورٌا)
المشروع  :القصة المزدوجة للدكتور بالمً
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تقوم فكرة العرض المسرحً على نص "القصة المزدوجة
للدكتور بالمً" للكاتب اإلسبانً أنتونٌو بوٌرو باٌٌخو .من
حٌث الشكلٌ ،تمٌّز هذا المشروع بمحاولته مزج بٌن
واقعٌة العرض وفنون األداء الحدٌثة والسٌنما.
المستفٌد  :وصال محمود (مصر)
المشروع  :عروسة
ٌسعى المشروع إلى نشر فن الدمى بٌن األطفال فً
المناطق المهمّشة واألطفال البلجبٌن (السورٌٌن) فً مدٌنة
االسكندرٌة ،وذلك من خبلل سلسلة من ورش العمل
والعروض الفنٌة لمسرح الدمى ٌ .هدؾ المشروع الً
تحفٌز الحس الفنً وخلق حكاٌات لبلطفال تتناول مشاكلهم
وتراثهم وخٌاالتهم
المستفٌد  :صفاء محمدي (مصر)
المشروع  100 :ألؾ ماٌم للتؽٌٌر
بعد التؽٌٌرات السٌاسٌة الكبرى التً تحدث فً مصر
والعالم العربً ،هناك حاجة قوٌة فً المنطقة لمهرجان
متخصص فً فنون التمثٌل الصامت لتسلٌط الضوء على
أعمال فنانً الماٌم فً مصر .إ ّنها فرصة مهمة للوصول
إلى الجمهور بوسابل جدٌدة مع التوسّع فً اكتشاؾ أشكال
فنٌة مختلفة ،خصوصا فً فن التمثٌل الصامت.
المستفٌد  :معاذ مرابط (تونس)
المشروع  :سترٌبتٌز – ولٌمة الجرذان

عمل مسرحً مخبري ٌطرح اشكالٌات السلطة والهوٌة
والدٌن وٌبحث فً العبلقة الجدلٌة القابمة فٌما بٌنهم.
المشروع عبارة عن رحلة فً ماضً وحاضر ومستقبل
الثورةٌ ...سعى لمسابلة الفعل المسرحً فً جوانبه
المختلفة ،سواء الفنٌة او التقنٌة ،وٌعمل على استكشاؾ
تعابٌر مسرحٌة جدٌدة تواكب التؽٌرات العمٌقة التً
ٌعرفها المجتمع التونسً.
المستفٌد  :نانسً نعوس (لبنان)
المشروع  :هذه األحذٌة صنعت للمشً
عرض مسرح ورقص معاصر ٌجمع بٌن الحركة
والصوت والموسٌقى من خبلل ممثلة/راقصة وراقص.
فً مكان العرض كنبة ومٌكرفون وعلى مدار العرض
ٌمتلا المكان باألحذٌة.
المستفٌد  :الفرقة المسرحٌة الخٌال الشعبً (مصر)
المشروع  :ثورة األلوان
تطوٌر العرض المسرحى "ثورة االلوان"ٌ .عالج العرض
مفهومً الحرٌة والتعبٌر الذٌن ٌطؽٌا على المجتمعات
العربٌة حالٌا ،وهً قضٌة ملحة تشؽل المجتمع المصرى
بؤسره ،بعد تجارب مع الدٌكتاتورٌة استمرت لفترة تصل
إلى  60عاما ،وٌطرح نماذج ألسالٌب جدٌدة من اإلبداع،
والمشاركة ،والحركة لٌس فقط داخل القاهرة ،ولكن فى
كل محافظات مصر.
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الفنون البصرٌة
المستفٌد  :ؼسان حلوانً (لبنان)
المشروع  :نظفوا ؼرفة الجلوس ،لدٌنا زوار قادمون
ٌقدّم المشروع معالجة متمٌّزة لقصص حول المفقودٌن منذ
الحرب األهلٌة اللبنانٌة .مٌزة هذا المشروع أ ّنه لٌس
وثابقٌا ٌعالج سٌاسة معٌنة أو قضٌة محددة ،ولٌس شهادة
شخصٌة ،بل ٌمزج أوجها عدّة لثبلثٌن عاما من المشاهدة
والمتابعة والتوثٌق لهذا الموضوع ،عبر سرد بصري
ممٌز.
المستفٌد  :علً الطننً (تونس)
المشروع  :إرو
مشروع متعدد الوسابط ٌستخدم فٌه التصوٌر والرسم
والتصامٌم الرقمٌة والتجهٌز.
المستفٌد  :دونا التٌمانً (لبنان)
المشروع  :ممنوع الدخول
مجموعة من اللوحات التً تستكشؾ الخبرات ضمن
مجموعة من السٌاقات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تدور
حول موضوع القٌود المفروضة على المواطنٌن بلدان
العالم الثالث فً سعٌهم للحصول على فرص أفضل.
المستفٌد  :دعاء علً (مصر)
المشروع  :بٌت الشابعة
مشروع تجهٌز فٌدٌو ٌرتكز على الكلماتٌ .حاول "بٌت
الشابعة" تولٌؾ األصوات ،وتفكٌك الجمل والكلمات
والمقاطع الصوتٌة التً ٌتش ّكل منها التعبٌر عن الحٌاة
المؤزومة فً مدٌنة القاهرة.

سٌستمع الجمهور ألصوات فلسطٌنٌٌن أمٌركٌٌن ٌخبرون
قصصهم.
المستفٌد  :أمٌرة حنفً (مصر)
المشروع  :قاموس الثورة بقلم الشعب
قاموس الثورة بقلم الشعب مشروع كتاب فنًٌ ،تتبّع
خبرات الثورة المستمرة للشعب من خبلل تطورات اللؽة
المصرٌة العامٌةٌ .حوي الكتاب ذكرٌات جماعٌةِّ ،
وثقت
من خبلل األصوات المحكٌة للعدٌد من المصرٌٌن.
المستفٌد  :لورنس بو حمدان (األردن)
المشروع  :خطب الكاسٌت
ٌستكمل هذا المشروع البحث المستمر للورنس فً
الجؽرافٌا السٌاسٌة المصرٌة المعاصرة التً ٌتم التعبٌر
عنها من خبلل اإلستماع الى وسٌلة سمعٌة إسبلمٌة شعبٌة
– خطب الكاسٌت .سٌتم اإلنتاج بٌن أواخر حزٌران
وتشرٌن الثانً  .2013الخطوة األولى هً إقامة لشهر
كامل فً مصر للقٌام بؤبحاث فردٌة وجماعٌة حول
الموضوع.
المستفٌد  :مركز بشٌرا للفنون (تونس)
المشروع  :قدام داري فن
ٌسعى المشروع إلى تقدٌم الفن لجمهور ؼٌر متخصّص
وتقوٌة العبلقات بٌن الفنانٌن والجمهور العام .على الفنانٌن
خلق أعمال فنٌة أمام منازلهم وتشجٌع جٌرانهم على
المشاركة فً أعمالهم هذه .بعد هذه الخطوة األولى ،سٌقام
معرضا ّ
ٌوثق المشارٌع التً ت ّم تنفٌذها ،باإلضافة إلى
طاولة مستدٌرة ونقاشات.

المستفٌد  :أحمد خجا (سورٌا)
المشروع  :وٌسكً ..لٌما ..أكس راي :موقع إشارات
ٌدور المشروع حول تسجٌبلت لفقرات بث إذاعً من
الزبدانً فً سورٌا فً العام  .2011تحوي التسجٌبلت
فقرات لم ٌتم بثها سابقا ،فقرات مش ّفرة ،أخبار أجنبٌة،
موسٌقى وأشٌاء أخرىٌ .سعى المشروع إلى تجسٌد هذا
المخزون السمعً من خبلل تجهٌز صوتًّ هندسًّ .

المستفٌد  :محمد فرٌجً (المؽرب)
المشروع  :حوض األسماك القدٌم فً الدار البٌضاء
معرض مإ ّقت فً حوض األسماك القدٌم بمدٌنة الدار
البٌضاء ،وهو بناء ذات أهمٌة تارٌخٌة وهندسٌةٌ .تطرق
المشروع إلى عبلقة الفنان العربً بمحٌطه اإلجتماعً
والبٌبً.

المستفٌد  :نجٌب حكٌم (فلسطٌن)
المشروع  :بٌت بعٌد عن البٌت
ماذا ٌعنً أن تكون فلسٌطٌنا فً أمٌركا؟ كٌؾ ٌحافظ
الفلسطٌنٌون على عبلقتهم بفلسطٌن أثناء صراعهم على
الحٌاة فً بلد ُتعتبر ثقافته السٌاسٌة معادٌة بشكل عمٌق
لتطلعاتهم وهوٌتهم؟ أسبلة ٌتطرق إلٌها هذا المشروع من
خبلل مجموعة صور ومقاببلت .أثناء مشاهدتهم للصور،

المستفٌد  :محمد الحواجري (فلسطٌن)
المشروع  :السجادة الحمراء
ٌعالج المشروع فكرة الحصار على ؼزة بطرٌقة نقدٌة
ساخرة .من المعروؾ بؤنّ السجادة الحمراء هً من أحد
المراسم الرسمٌة للحكومات فً استقبال كبار الشخصٌات
الرسمٌة من رإساء وحكام وملوك وؼٌرهم ،وأٌضا
أصبحت تقلٌدا لبعض المهرجانات الفنٌة العالمٌة .فً هذا
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المشروع ستكون السجادة حاضرة فً بعض األماكن التً
فرضت على أهل ؼزة؛ األنفاق ،شواطا البحر المؽلقة
أمام الصٌادٌن...
المستفٌد  :رٌمة جحنٌن (الجزابر)
المشروع  :الفاجعة ..وٌتبلشى الزمن
هناك توازن أصلً وعادي فً الوجود ،بتلقابٌة ٌمر الوقت
وٌمضً دون تنوٌع أو مفاجآت .الذاكرة كما الزمن،
ٌُحاكان على نفس الخلفٌة وبنفس االٌقاع ،أما سٌرورة
االحداث وتوالٌها فهً بشرة الزمن و لذاكرة .حادثة مإلمة
تطرأ ،تخ ّل بمجرى الزمن ،تجعلنا نشعر وكؤنّ الوقت قد
توقؾ.
المستفٌد  :أٌمن اللدعة (فلسطٌن)
المشروع  :هناك على الخرٌطة
مشروع ف ّنً مفاهٌمً ٌعرض لؽة بصرٌة معاصرة
وٌتؤلؾ من أربعة عشر عمبل تشكٌلٌا مستوحى من الواقع
والتخٌّل والتؤوٌلٌ ،مزج بٌن التصوٌر الفوتوؼرافً
وتركبً الصور والتصمٌم.
المستفٌد  :محمد المهداوي (المؽرب)
المشروع  :هوامش مركزٌة
هً محاولة لنقل ظل أكبر البناٌات المؽربٌة من مجالها
المدنً إلى مجال قرويٌ .سعى المشروع للبحث فً
عبلقة المجاالت العمرانٌة فٌما بٌنها من جهة ،وبٌن
تداعٌات هذه التاثٌرات على باقً المجاالت ،االجتماعٌة
واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،من جهة اخرى .المشروع لٌس
بحثا لفهم العبلقات والتفاعبلت ،بقدر ما هو محاولة للحلم
بتوزٌع عادل ٌشمل حتى الظبلل.
المستفٌد  :أمٌرة حنفً (مصر)
المشروع  :قاموس الثورة بقلم الشعب
قاموس الثورة بقلم الشعب مشروع كتاب فنًٌ ،تتبّع
خبرات الثورة المستمرة للشعب من خبلل تطورات اللؽة
المصرٌة العامٌةٌ .حوي الكتاب ذكرٌات جماعٌةِّ ،
وثقت
من خبلل األصوات المحكٌة للعدٌد من المصرٌٌن.
المستفٌد  :محمد المهداوي (المؽرب)
المشروع  :هوامش مركزٌة
هً محاولة لنقل ظل أكبر البناٌات المؽربٌة من مجالها
المدنً إلى مجال قرويٌ .سعى المشروع للبحث فً
عبلقة المجاالت العمرانٌة فٌما بٌنها من جهة ،وبٌن
تداعٌات هذه التاثٌرات على باقً المجاالت ،االجتماعٌة
واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،من جهة اخرى .المشروع لٌس
بحثا لفهم العبلقات والتفاعبلت ،بقدر ما هو محاولة للحلم
بتوزٌع عادل ٌشمل حتى الظبلل.

المستفٌد  :محمد مسلّم (فلسطٌن)
المشروع  :الفن فً الفضاء العام
الفكرة األساسٌة فً هذا المشروع هً إخراج الفن من
إطار عرضه التقلٌدي ،وتقدٌمه لشرٌحة أكبر من النا.
وٌمكن القٌام بذلك من خبلل تنفٌذ مشارٌع فنٌة تستخدم
خامات بٌبٌة مهملة ونفاٌات صلبة ،وتحوّ لها الى منتج
جمالً ٌحتل موقعا عاما .خصوصٌة هذه المشارٌع أ ّنها
ت ُخرج بالفن من نرجسٌته داخل قاعات العرض ،وتقرّبه
من الناس العادٌة وتح ّرضهم على المشاركة فً تنفٌذ
أفكار ممابلة ،وتزٌد درجة الوعً لدٌهم حول العدٌد من
القضاٌا البٌبٌة
المستفٌد  :مإسسة حٌفا للفنون واإلعبلم (فلسطٌن)
المشروع  :مشروع بقعة ضوء من ؼزة – ورشات فنٌة
وفٌدٌو آرت
أعدّت المإسسة ورشات فنٌة لمجموعة من الفنانٌن
الشباب ،لتطوٌر أداءهم فً الفنون البصرٌة ،خاصة
الفٌدٌو ارت ،وإلنتاج مجوعة أفبلم من خبلل التفرٌػ
النفسً للفنانٌن ،خاصة بعد الحرب األخٌرة على ؼزة.
المستفٌد  :مدرار للفن المعاصر (مصر)
المشروع  :مهرجان القاهرة للفٌدٌو
ٌهدؾ المشروع إلى خلق مساحة كشؾ وحوار بٌن الفناٌن
الشباب والجمهور ،من خبلل برنامج ٌعرض أعمال فٌدٌو
تجرٌبٌة منخفضة التكالٌؾ ،لقاءات مع الفناٌن ،وحوارات
مفتوحةٌ .سعى المهرجان لٌكون أداة عون للممارسات
الفنٌة المعاصرة التى ٌقوم بها الفنانون الشباب من خبلل
إتاحة فرص لعرض أعمالهم للجمهور .الفكرة الربٌسة
مبنٌة على نداء مفتوح لئلشتراك ٌستطٌع من خبلله أي
فرد فً العالم التقدم للمهرجان.
المستفٌد  :اشكال الوان (لبنان)
المشروع  :أشؽال داخلٌة 6
برعاٌة كرٌستٌن طعمة ،هذا المشروع الثقافً المعاصر
ٌتضمن المنتدى محاضرات وعروض ومنشورات و
األداء  -فضبل عن برنامج المعرض برعاٌة طارق ابو
الفتوح ومشروع الشقق اكس من إنتاج ماتٌاس لٌلٌنتال مع
المشاركٌن من أشكال ألوان .منزل مساحة عمل برنامج
 13 -2012الفوج .وهو مستوحى من السمعة على جانب
الشوارع  ،أسطح المنازل والممرات
المبلعب وؼرؾ المعٌشة ،والفصول الدراسٌة ،ومساحات
التخزٌن .هإالء هم من ذوي الخبرة كمواقع النقٌب
والمحاكمة والطبقات ؼٌر معصومة من التارٌخ.
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المستفٌد  :بٌروت اند بٌوند (لبنان)
المشروع  :بٌروت اند بٌوند
بالشراكة مع مهرجان الموسٌقى العالمٌة أوسلو ،و
مهرجان بٌروت اند بٌوند ستطلق  4أمسٌات متتالٌة من
الحفبلت الموسٌقٌة فً العالم فً خمسة اماكن مختلفة
حوالً لبنان  .المهرجان ٌضم  25فنانا من المنطقة
والعالم بما فً ذلك الحاصلٌن على منح من آفاق "طنجرة
ضؽط مرٌم صالح ،تامر أبو ؼزالة " .والمهرجان أٌضا
قام مإخرا بجولة أوسلو ،ستوكهولم ،مالمو وكوبنهاؼن
لتقدٌم الموسٌقى من المستقلٌن للجمهور األوروبً.

ألبوم موسٌقً شرقً معاصر ٌحوي تسعة قطع موسٌقٌة
من تؤلٌؾ باسل رجوب مع موسٌقٌٌن عرب وأوروبٌٌن،
كما ٌضم األلبوم أؼنٌتٌن تراثٌتٌن .أتاحت الجولة
التدرٌسٌة لموسٌقًٌ ألبوم آسٌا السابق فً جامعه هارفرد
 ،برنداٌس ،دارتموث فً أمٌركا الدافع المعنوي إلكمال
تجربة الفنان بتطوٌع الساكسوفون للموسٌقى الشرقٌة
بشكل كبٌر و دفعه للتؤلٌؾ والعمل المتواصل على هذا
المشروع.

المستفٌد  :مصطفى بوكرونة (المؽرب)
المشروع  :كذبوا علٌنا
ألبوم تسجٌلً من نوع شعر الصبلم ،وهو فن كبلمً ظهر
فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وٌلقى شهرة كبٌرة فً
المؽرب عن طرٌق تسجٌبلت مصطفى بوكرونة وهو أول
فنان مؽربً ٌنتج هذا النوع الشعري الحر .علما أنّ لهذه
التجربة الشعرٌة عمق وبعد اجتماعً كبٌر..

المستفٌد  :هانً السواح (السٌد دروٌش) (سورٌة)
المشروع  :قصة الناٌمٌن
محاولة للتعامل مع األحداث األخٌرة المتبلحقة وتفسٌرها
عن طرٌق الشعر واإلٌقاع .نقد للشارع وللحالة اإلجتماعٌة
لشعوب العالم العربً وللثورة السورٌة واألسباب التً
أدت إلٌها .المشروع محاولة إلكتشاؾ الذات أكثر
ٌ
مرتبط
واإلنقبلب علٌها لتؽٌٌرها نحو األفضل دابما ،فالعام
بالخاص ارتباطا وثٌقا على عكس ما ٌتم تصوٌره لنا عن
طرٌق شاشات اإلعبلم كلها ،فإمكانٌة وجود إعبلم شعبً
مستقل ممكنة ولو كان شعرٌا وموسٌقٌا.

المستفٌد  :موالي عبد هللا هساك (المؽرب)
المشروع  :دروب بومب
إنتاج األلبوم الثالث للمنتج والموسٌقار المؽربً موالي
عبد هللا هصاك ،تحت عنوان ٌ .DROP BUMPسعى
هذا المشروع الجدٌد إلى خلق موسٌقى تمزج بٌن
الموسٌقى المعاصرة اإللكترونٌة وموسٌقى شمال إفرٌقٌا،
من خبلل مإلفات موسٌقٌة (العدد اإلجمالً هو  13أؼنٌة)
تستطٌع أن تضع بصمة اآلالت العالمٌة االلكترونٌة مع
اآلالت واألصوات التقلٌدٌة والفلكلورٌة لشمال إفرٌقٌا،
خاصة لدول مثل المؽرب ،الجزابر و مصر...

المستفٌد  :أنس المؽربً (سورٌة)
المشروع  :خبز دولة
األلبوم األول لفرٌق خبز دولة الذي تؤسس فً سورٌا
أواخر  2012واكتمل عدد أعضابه فً بٌروت أوابل الـ
 . 2013هو ألبوم متصل -منفصل من فبة Concept
ٌ Albumتؤلؾ من  12أؼنٌةٌ .حكً قصة شاب سوري
عاش أحداث الربٌع العربً  -والثورة السورٌة تحدٌدا-
بكل ما حملته من تداعٌات  -سلبا أو إٌجابا -على حٌاته
وحٌاة أصدقابه  .األلبوم ٌروي تلك القصة من وجهة نظر
إنسانٌة بحتة لٌس لها عبلقة بؤيّ اصطفاؾ سٌاسً .

المستفٌد  :سامر جرادات (فلسطٌن)
المشروع  :عبور
مشروع إنتاج موسٌقً ضخم ٌتشارك فً إنتاجه مركز
الفن الشعبً ،مركز بلدنا  -حٌفا ،بلدٌة رام هللا ،مركز
خلٌل السكاكٌنً الثقافً ،معهد ادوارد سعٌد الوطنً
للموسٌقى والملتقى التربوي العربً  -فلسطٌنٌ .ضم
المشروع خمسة ألبومات متنوعة فً مضمونها وشكلها
الموسٌقًٌ .شارك فً العمل اكثر من  ٥٤١موسٌقً من
فلسطٌن والعالمٌ ،هدؾ المشروع إلى إنتاج اعمال
موسٌقٌة على مستوى عالً وتؤسٌس شبكة من المإسسات
الثقافٌة

المستفٌد  :لبنى نعمان (تونس)
المشروع  :كان ٌا مكان
فكرة المشروع هً تسجٌل ألبوم ؼنابً ٌتضمن مجموعة
من األؼانً الخاصة بفرقة "حس "الموسٌقٌة والتً هً
من ألحان الملحن وعازؾ العود مهدي شقرون
والموسٌقار رضا الشمك ،ومن كلمات مجموعة من
الشعراء من تونس والعالم العربً والعالمٌ .تضمن األلبوم
أٌضا أؼانً من التراث التونسً بتوزٌع جدٌد ومعاصر.

المستفٌد  :باسل رجوب (سورٌة)
المشروع  :ملكة الفٌروز

المستفٌد  :مازن السٌد (الراس) (لبنان)
المشروع  :كبسولة
ال"كبسولة" هً وعاء الذاكرة ،بصمة اللحظة .وألن
الفنان مإمن بوجود لحظة عربٌة مشتركة فً ذروة تجلٌها
هذه األٌامٌ ،قوم المشروع على إنتاج ألبوم موسٌقً ٌحاول
إلتقاط هذه اللحظة عبر اإلشتراك مع عدد من المبدعٌن
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الشباب العرب الذٌن تم التفاعل معهم خبلل األعوام
الثبلثة الماضٌة ،وتشكٌل نوع من األرضٌة المشتركة
لمقاربة الحدث والماضً والمقبل.
المستفٌد  :نزار روحانا (فلسطٌن)
المشروع  :بداٌة
المشروع هو عبارة عن إنتاج وإصدار األلبوم الموسٌقً
األول لمجموعة "ثبلثً نزار روحانا" وهو بعنوان
"بداٌة"ٌ .قدم عازؾ العود الفلسطٌنً نزار روحانا من
خبلل هذا العمل ألحان جدٌدة ،إلى جانب توزٌعات
لمقطوعات من التراث الشرقً .وٌرافقه فً هذا العمل كل
من وسٌم ّ
حبلل (لبنان/فرنسا) على اإلٌقاع ،وماتٌاس
تزانداي (هنؽارٌا) على آلة الكونتراباص.
المستفٌد  :نٌسم جبلل (سورٌة)
المشروع :وإٌقاعات مقاومة
ألبوم موسٌقى مستوحى من األحداث الحالٌة فً العالم
العربًٌ ،سعى لٌكون ملهما للجمهور العربً فً هذه
اللحظة .تبقى الجمالٌات الؽرٌبة أمرا ضرورٌا لنقل
التؽٌٌر السٌاسً.

المستفٌد  :هشام عابد (مصر)
المشروع 1001 :فارس عربً
إنتاج ألبوم إنطبلقا من قصص س ُتك َتب خبلل ورش عمل
حول الهٌب هوب ستقام فً القاهرةٌ .هدؾ المشروع إلى
دمج أسالٌب القصص التراثٌة وأسلوب الهٌب هوب
الحدٌث ،وإشراك تبلمٌذ متمٌّزٌن فً األلبومٌ .ختتم
المشروع بإحتفال مجانً ٌقدم فٌه فنانون شباب
ومخضرمون عروضهم كتحٌة لحرٌة التعبٌر.
المستفٌد  :هدى عصفور (فلسطٌن)
المشروع  :فسٌفساء
خبرات حٌاتٌة وموسٌقٌة متعددة األوجه ٌعكسها هذا
األلبوم ،الذي تشكل أؼانٌه سعٌا إلعادة إحٌاء اإلرث الذي
ش ّكل شخصٌة هدى عصفور من العراق إلى تونس ،وذلك
عبر استعمال مزٌجا من التبلوٌن الصوتٌة واآلالت من
الشرق والؽرب.

المستفٌد  :فادي الؽوانمه (األردن)
المشروع :تصمٌم معادلة رقمٌة للموّ ال العربً
ٌبحث هذا المشروع تطوٌر التركٌبات اللحنٌة لنموذج
رقمً ٌو ّفر مرافقة موسٌقٌة تلقابٌة للموّ ال العربًٌ .هدؾ
هذا البحث الى تحسٌن وتوسٌع المعادالت الرقمٌة
للتركٌبات اللحنٌة والتركٌبات متعددّة األصوات والمتوافقة
اللحن .هذه المعادالت الرقمٌة بمكن إضافتها الى تطبٌقات
الموسٌقى على الحواسٌب أو المواقع اإللكترونٌة مما ٌسهم
فً نشر الثقافة والموسٌقى العربٌة.

المستفٌد  :معهد ادوارد سعٌد الوطنً للموسٌقى
(فلسطٌن)
المشروع  :لٌالً رمضان ومهرجان لٌالً الطرب فً
قدس العرب
ّ
ٌسعى المعهد لتنظٌم  30أمسٌة موسٌقٌة تركز على
الموسٌقى الشرقٌة وجمالها من خبلل استضافة مجموعة
من الموسٌقٌٌن الفلسطٌنٌٌن (مثل سٌمون شاهٌن ،خالد
جبران ،سناء موسى ،رٌم تلحمً )..،وعدد من الفرق
الموسٌقٌة الفلسطٌنٌة ،إضافة الى مجموعات التخت
الشرقً فً المعهد والمإسات الموسٌقٌة األخرى بهدؾ
تشجٌع الموسٌقٌٌن إلنتاج أعمال جدٌدة وتروٌجها ألكبر
شرٌحة ممكنة .سٌتم خبلل هذا المهرجان ،التركٌز على
مدٌنة القدس وعروبتها.

المستفٌد  :الصادق بوزٌنو (الجزابر)
المشروع :دٌمقراطوز
تسعى هذه الفرقة الجزابرٌة إلى تسجٌل ألبومها األول،
مستعٌنٌن بآالت جٌدة ،وتقنًٌ الصوت وتسجٌل محترفٌن.
ٌمثل فرٌق دٌمقراطوز الجٌل الجدٌد من موسٌقًٌ الروك-
رٌجٌٌه فً الجزابر .وقد أضافو الى هذا النوع من
الموسٌقى أنؽام جزابرٌة مثل الراي والكركابو.

المستفٌد  :منظمة هٌبل هٌلب (السودان)
المشروع :فرقة تنوّ ع
فً محاولتها لئلجابة عن التساإل الدابم حول الهوٌة
السودانٌة ،تسعى فرقة "تنوّ ع" إلظهار التنوع الثقافً
السودانً تحت شعار "تنوّ عنا هو ثروتنا" ،وذلك من خبلل
تنظٌم وتقدٌم عروض موسٌقٌة لرقصات من المناطق
السودانٌة المختلفة.
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البحوث والتدرٌبات والنشاطات األقلٌمٌة
المستفٌد  :اسماعٌل ناشؾ (فلسطٌن)
المشروع  :الموت فً الفن الفلسطٌنً
ٌتمحور المشروع حول أنماط تمثٌل الموت فً الفنّ
التشكٌلًّ الفلسطٌنًّ منذ  1948ح ّتى ٌومنا هذا .وسٌتناول
البحث ثبلثة أنواع محدّدة من الموت هً :الضحٌّة
والشهٌد واالستشهاديّ ٌ .بحث المشروع فً العبلقة بٌن
الطور المإسّساتًّ للحقل الف ّنًّ الفلسطٌنًّ وممٌّزاته وبٌن
أشكال تنمٌط الموت وطرق عمله .بناء على النتابج،
سٌجري اقتراح إطار نظريّ منهجًّ لدراسة أشكال
مواجهة الموت فنٌا فً المجتمعات العربٌّة فً الفترة
الراهنة.
المستفٌد ٌ :زٌد عنانً (فلسطٌن)
المشروع  50 :فنان فلسطٌنً ؼٌر معروؾ
رحلة فً حٌاة وأعمال خمسٌن فنان محلً فً الضفة
الؽربٌة وؼزةٌ ،نظر إلٌهم كف ّنانً قرىٌ .كشؾ المشروع
النظرة الى الفن فً المناطق الرٌفٌة وٌظهر الحس
الجمالً والفنً الشعبً الواسع اإلنتشار ،والذي ٌناقض
الهوس النخبويّ بالفن الحدٌث فً مدن مثل رام هللا ،و
ادعاءها التمثٌل الوطنً.
المستفٌد  :جرامافون (مصر)
المشروع  :جرامافون
جرامافون هو محاولة للحفاظ على أرشٌفنا الموسٌقً من
اإلندثار وتفدٌمها لمستخدمً اإلنترنت متحدثً اللؽة
العربٌة بإستخدام وسابل برمجٌة حدٌثة ومفتوحة المصدر
و محاولة فتح نافذة جدٌدة إلكتشاؾ موسٌقى من مختلؾ
الحضارات مع التركٌز على الجانب الفولكلوري و
الشعبً سواء فً موسٌقى الوطن العربً أو الموسٌقى
العالمٌة مع توفٌر نافذة جدٌدة لئلنتاج العربً المستقل
للخروج لمستخدمً اإلنترنت العربً.
المستفٌد  :مإسسة التوثٌق والبحث فً الموسٌقى العربٌة
(لبنان)
المشروع  :كنوز التسجٌبلت الموسٌقٌة الخاصة
فً عهدة المإسسة حوالً  5000ساعة من األشرطة
الممؽنطة تعود أكثرٌتها الى بداٌات الخمسٌنات من القرن
الماضً .ومصدرها مصر ولبنان والعراق وسورٌا.
تحوي على حفبلت خاصة وعامة وتسجٌبلت نادرة لكبار
الفنانٌن العرب .تنوي المإسسة ترقٌم هذه المجموعة
باسرع وقت إلنقاذها من التلؾ ووضعها بتصرؾ
الجمهور العرٌض من خبلل موقع المإسسة وبتصرؾ
الباحثٌن وطبلب المعاهد بؽٌة اإلستفادة العلمٌة والثقافٌة

المستفٌد  :شباب مٌد اٌست ( البحرٌن)
المشروع :مٌد إٌست تٌونز
هذا المشروع هو منصة متعدّدة األوجه لفنانً الموسٌقى
البدٌلة والمستقلّة فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،الذٌن
ٌستعملون الموسٌقى كوسٌلة للتؽٌٌر اإلجتماعً .وهً
المنصة المفضلة إلٌصال هذه الموسٌقى الى جمهور واسع
فً هاتٌن المنطقتٌنٌ .نطلق المشروع من الحاجة لدعم
الموسٌقٌٌن والفرق الموسٌقٌة المستقلة ،محلٌا ،إقلٌمٌا
وعالمٌا ،كجزء من المشهد الموسٌقى المعاصر.
المستفٌد  :دار اإلقامة الفنٌة فً عالٌه (لبنان)
المشروع  :الفن السوري فً األوقات الصعبة
دار اإلقامة فً عالٌة هو مكان حٌوي للتواصل واإلبداع،
ومساحة مجتمعٌة مشتركة لبعض وسابل التعبٌر المختارة.
فً هذه الدار نقدم إمكانٌة اإلقامة لتنفٌذ مشارٌع فنٌة
مختارة لفنانٌن سورٌٌن شباب .وٌسعى مشروع "الفن
السوري فً األوقات الصعبة" لبناء حوار عابر للحدود
وخلق منصة دابمة تفاعلٌة بٌن الفنانٌن السورٌٌن والعالم.
المستفٌد  :أفبلم س (مصر)
المشروع  :مبادرة س للتكنولوجٌا والتعبٌر
وحدة تقدّم لص ّناع األفبلم خدمات مراحل اإلنتاج النهابٌة
وتهدؾ إلى تطوٌر التبادل المفتوح والتعاون فً مجال
األفبلم من حٌث المضمون والوسابل .وهً خدمة مجانٌة
بالكامل لؤلفبلم المستقلة ؼٌر التجارٌة ،وتتضمن هذه
الخدمة التحرٌر ،الصوت ،تصحٌح األلوان ،تحوٌل
وإصدار النسخ النهابٌة من األفبلم ،الفٌدٌو ،البارمج وأي
نوع آخر من أنواع الصورة المتحركة.
المستفٌد  :مإسسة التوثٌق والبحث فً الموسٌقى العربٌة
(لبنان)
المشروع  :كنوز التسجٌبلت الموسٌقٌة الخاصة
فً عهدة المإسسة حوالً  5000ساعة من األشرطة
الممؽنطة تعود أكثرٌتها الى بداٌات الخمسٌنات من القرن
الماضً .ومصدرها مصر ولبنان والعراق وسورٌا.
تحوي على حفبلت خاصة وعامة وتسجٌبلت نادرة لكبار
الفنانٌن العرب .تنوي المإسسة ترقٌم هذه المجموعة
باسرع وقت إلنقاذها من التلؾ ووضعها بتصرؾ
الجمهور العرٌض من خبلل موقع المإسسة وبتصرؾ
الباحثٌن وطبلب المعاهد بؽٌة اإلستفادة العلمٌة والثقافٌة
المستفٌد  :اسماعٌل ناشؾ (فلسطٌن)
المشروع  :الموت فً الفن الفلسطٌنً
29

ٌتمحور المشروع حول أنماط تمثٌل الموت فً الفنّ
التشكٌلًّ الفلسطٌنًّ منذ  1948ح ّتى ٌومنا هذا .وسٌتناول
البحث ثبلثة أنواع محدّدة من الموت هً :الضحٌّة
والشهٌد واالستشهاديّ ٌ .بحث المشروع فً العبلقة بٌن
الطور المإسّساتًّ للحقل الف ّنًّ الفلسطٌنًّ وممٌّزاته وبٌن
أشكال تنمٌط الموت وطرق عمله .بناء على النتابج،
سٌجري اقتراح إطار نظريّ منهجًّ لدراسة أشكال
مواجهة الموت فنٌا فً المجتمعات العربٌّة فً الفترة
الراهنة.
المستفٌد  :أفبلم س (مصر)
المشروع  :مبادرة س للتكنولوجٌا والتعبٌر
وحدة تقدّم لص ّناع األفبلم خدمات مراحل اإلنتاج النهابٌة
وتهدؾ إلى تطوٌر التبادل المفتوح والتعاون فً مجال
األفبلم من حٌث المضمون والوسابل .وهً خدمة مجانٌة
بالكامل لؤلفبلم المستقلة ؼٌر التجارٌة ،وتتضمن هذه
الخدمة التحرٌر ،الصوت ،تصحٌح األلوان ،تحوٌل
وإصدار النسخ النهابٌة من األفبلم ،الفٌدٌو ،البارمج وأي
نوع آخر من أنواع الصورة المتحركة.
المستفٌد  :مإسسة الفٌلم الفلسطٌنً من المملكة المتحدة
(المملكة المتحدة)
المشروع  :العالم معنا
المشروع عبارة عن بحث ومعرض ٌجمع ،وللمرة
األولى ،أفبلم وملصقات من حقبة الثورة الفلسطٌنٌة بٌن
العامٌن  1968و  .1980باإلضافة لؤلعمال الفلسطٌنٌة،
ٌقدّم المشروع أعمال عربٌة وعالمٌة ،وذلك بناء على
أبحاث قامت بها مإسسة الفٌلم الفلسطٌنً لسنوات طوٌلة،

وأنتجت مخرجات مهمة وطوٌلة األمد فً مجال تعلٌم
الفنون ،الحفاظ علٌها ،وعرضها
المستفٌد  :رواق (فلسطٌن)
المشروع  :أبحاث حول إعادة إحٌاء الرٌؾ الفلسطٌنً
هو مشروع بحثً للتعمق فً التساإل حول "ماذا ٌتطلب
وماذا ٌعنً إعادة إحٌاء المدن التارٌخٌة فً الرٌؾ
الفلسطٌنً؟" المشروع عبارة عن خمس مجموعات أنشطة
ستقام فً فلسطٌن وفً المنطقة المحٌطة بها لئلضاءة على
الحاجات اإلجتماعٌة ،اإلقتصادٌة والثقافٌة فٌها وعلى
التؤثٌرات الممكنة إلعادة إعمار التراث الشعبً فً الرٌؾ
الفلسطٌنً.
المستفٌد  :الشرق لئلنتاج السٌنمابً والمسرحً (مصر)
المشروع  :مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة –
الدورة الثالثة
ٌسعى المهرجان لتشجٌع الفنانٌن والمنتجٌن المحلٌٌن
واإلقلٌمٌٌن من خبلل إعطاء الفنانٌن المحلٌٌن الفرصة
لئلطبلع على جزء من أفضل ما ٌقدم فً الفن الحدٌث من
جهة .ومن جهة أخرى أصبح المهرجان منصة للمنتجٌن
العالمٌٌن لٌشاهدوا أعمال الفنانٌن العرب ،مع التركٌز
على تطوٌر فرص الزٌارات العالمٌة لهإالء الفنانٌن.
المستفٌد :لبات بٌندر ود.جٌرهارد هوبت (المانٌا)
المشروع :نفس؛ مجلة فنٌة
مجلة إلكترونٌة المساهمة فً إٌصال الفن العربً الحدٌث
والمعاصر لبقٌة العالم بؽٌة إظهاره وفهمه وتقدٌره ،وذلك
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من خبلل إنتاج وتطوٌر مضمون على اإلنترنت ٌكون
مجانً ،دابم وؼنً بصرٌا (مقاالت ،أفبلم ،مقاببلت،
أخبار )...باللؽة العربٌة ،اإلنكلٌزٌة واأللمانٌة .الفبة

المستهدفة فً هذا المشروع هً الجمهور العام
والمتخصصٌن فً جمٌع أرجاء العالم ،باإلضافة للمهتمٌن
بدراسة الفن.

سٌنما
المشروع :كاستٌنػ
المخرج :أحمد ومحمد أبو ناصر (طرزان وعرب)
(فلسطٌن)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :إنتاج
مخرج أفبلم ؼرٌب ٌقوم باستعراض ممثلٌن للمشاركة فً
فٌلمه الروابً .هكذا ،ومن خبلل عٌّنة من شخصٌات
المدٌنةٌ ،كتب هذا الفٌلم سٌرة مدٌنة ومجتمع ،وٌستكشؾ
مفاهٌم الوقت ،المكان والهوٌة .نظرة واسعة لكشؾ النقاب
عن تفاهات الحٌاة الٌومٌة ،ولكن أٌضا عن لحظات األمل
فٌها.
المشروع :ال أحد هناك (مصر)
المخرج :أحمد مجدي
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :إنتاج
أربع بنات إتفقن على أن تكون هذه اللٌلة هً اللٌلة التً
ستقوم فٌها سارة بالخضوع لعملٌة إجهاضٌ .ؤتً الدكتور
للقٌام بالعملٌة فٌطلب مبلؽا إضافٌا .وأثناء محاولة أحمد،
صدٌق إحدى البنات ،الحصول على المبلػ ،نعرؾ الكثٌر
عن البنات وعما بداخل الشخصٌات من مخاوؾ وؼرابة
تسكن المجتمع والعالم من حولهن.
المشروع :ساٌبة
المخرج :باسم برٌش (لبنان)
الفئة :روابً قصٌر
المرحلة :مراحل اإلنتاج النهابٌة
بقرة تقطع الحدود آتٌة من إسرابٌل لتح ّل ضٌفة على ملكة
وعابلتها فً لبنان .فٌلم "ساٌبة" مبنً على قصة حقٌقٌة
ٌعالج فوضى الحدود والعبلقات بٌن البشر والبقر ،السلطة
والدٌن واألمم المتحدة.
المشروع :صمت
المخرج :شادي عون (لبنان)
الفئة :تحرٌك -قصٌر
المرحلة :مراحل اإلنتاج النهابٌة
هنا مدٌنة ؼبرا .هنا الصمت ٌسود الفضاء فً كل وقت و
نفحات الحٌاة مستحٌلة ،فالموت دوما بالمرصاد".صمت"
نبذة عن مجتمع طاغ و مختلٌ ،دفع ببعض من المتمردٌن
فٌه إلى الرقص على شفٌر الهاوٌة.

المشروع :أوضتٌن وصالة
المخرج :شرٌؾ البنداري (مصر)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :إنتاج
بعد وفاة زوجتهٌ ،كتشؾ خلٌل 70 ،عاما ،أنّ حٌاته
الروتٌنٌة قاربت على اإلنتهاء بٌنما ٌنقصها الكثٌر ..من
هذه األشٌاء أ ّنه لم ٌؽادر القاهرة مطلقا ..فٌقرر السفر
لبنما...
المشروعٌ :وم فقدت ظلًّ
المخرج :سوداد كعدان (سورٌة)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :إنتاج
تحاول سناء أن تنظم حٌاتها ما بٌن تقنٌن المٌاه والكهرباء،
حتى ٌبدو الحصول على حمام مٌاه ساخنة حلما بعٌد
المنال فً سورٌة  .١١٥٥ال تهتم سناء بالسٌاسة ،إذ لدٌها
طفل عمره تسع سنوات علٌها أن تهتم به ،وزوج ؼابب،
ٌعمل فً السعودٌة لكً ٌعٌل العابلة ،حتى اللحظة التً
ٌصاب فٌها البلد بؤزمة ؼاز ،وال ٌعود حتى باستطاعتها
تحضٌر الطعام .عندها تخرج باحثة عن مكان لكً تشتري
منه أسطوانة ؼاز .الطرٌق للوصول إلى موزع الؽاز
بعٌدة وعلى سناء أن تمر بؤناس فقدوا ظبللهم وبقبور فً
الحدابق وأشجار زٌتون محروقة.
المشروع :هادي
المخرج :محمد عطٌة (تونس)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :إنتاج
بعد بضعة أشهر على ثورة ٌ 14ناٌر وفً سٌاق سٌاسً
مضطرب جداٌ ،ذهب هادي إلى مهمته فً مدٌنة المهدٌة
حٌث ٌتعرؾ برٌم ،الفتاة الشابة التً تعمل كمنشطة فً
نزل سٌاحً كاد ٌفرغ من سٌاحهٌ .نبهر هادي بنشاطها و
حٌوٌتها و حرٌتها و حبها للحٌاة مما ٌجعله منؽمسا فً
عبلقة عاطفٌة مثٌرة .فً خضم تحضٌرات حفل الزواج و
إقتراب موعده و مع إتهام والد عروسه خدٌجة بعملٌات
احتٌال و توقٌفهٌ ،جد هادي نفسه مضطرا للقٌام ببعض
الخٌارات.
المشروع :فاب فاب
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المخرج :جوي حرفوش (لبنان)
الفئة :وثابقً طوٌل
المرحلة :إنتاج
"فاب فاب" فٌلم ٌوثق المهمة شبه المستحٌلة لصنع فٌلم
جريء فً المجتمع اللبنانً الٌوم.

المشروع :العلم
المخرج :فراس خوري (فلسطٌن)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :إنتاج
بعد أن ٌكتشؾ تامر ابن السابعة عشرة بؤن مٌساء
ستشترك فً"عملٌة العلم"ٌ ،وافق على عرض زمٌله
صفوت بؤن ٌشترك هو اآلخر .كٌؾ ال ومٌساء قد أثارت
فضوله منذ أن رآها ألول مرة ،حٌن كانت تلتقط له
صورة بالخفٌة .تنص خطة صفوت السرٌة والخطٌرة
أمنٌا على أن ٌقوموا باستبدال علم إسرابٌل المعلق فوق
سطح مدرستهم بعلم فلسطٌن وأن ٌتم ذلك تحدٌدا لٌلة قبل
زٌارة مسإول إسرابٌلً مهم الى مدرستهم خبلل أسبوع
النكبة الفلسطٌنٌة ،أال وهً فترة استقبلل إسرابٌل .فترة
تعج بالحراك السٌاسً والثقافً عند الفلسطٌنٌن من أجل
ّ
تذكر النكبة والتذكٌر بإستمرارها.ش
المشروع :الحاوي خطاؾ الطبق
المخرج :ركان مٌّاسً (األردن)
الفئة :روابً قصٌر
المرحلة :إنتاج
ذات صباح وبعدما أعطته أمه قرشاٌ ،ذهب ربٌع ذو
التسعة أعوام لٌشتري طبقا من الفول .وتتوالى بعدها
سلسلة من األحداث التً تمنعه من إنجاز هذه المهمة التً
تبدو بسٌطة.و بعد عدة محاوالت لشراء الطبق وزٌارة
الفوٌ ال ،تبوء مهمته بالفشل.
المشروع :رومٌو وجولٌت تزوجا
المخرج :هند بوجمعة (تونس)
الفئة :روابً قصٌر
المرحلة :إنتاج
عندما ٌستسلم الحب الذي جمعهما ٌوما إلرادة الوقت..
عندما ٌحوّ ل ما كان ٌوما جمٌبل ،إلى شًء مرهق..
وعندما ٌتحول هذا اإلرهاق إلى نمط حٌاة ...عندها ٌقتل
رومٌو وجولٌت احدهما اآلخر.
المشروع :العودة
المخرج :إٌهاب طربٌة (سورٌة)

الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :تطوٌر
مصطفى مهربٌ بٌن الحدود السورٌة واإلسرابٌلٌة .بٌنما
تتطور الحرب فً سورٌا نحو األسوأٌ ،جبر مصطفى
على العودة إلى قرٌته المحتلة فً الجوالن ،وعلى مواجهة
ك ّل ما تركه عندما هاجر البلدة قبل خمسٌن سنة.
المشروع :إلى ك ّل الرجال العراة
المخرج :بسّام شخٌص (الجمهورٌةالعربٌةالسورٌة)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :تطوٌر
توشك الحرب فً سورٌا على اإلنتهاء ،واإلنتخابات
األولى ستقام على أنقاض البلد .ال أحد ٌعرؾ ما هً
اإلتفاقات التً أبرمت للمحافظة على وحدة الوطن ،وما
هً القوانٌن التً ستطبقٌ .ستفٌق سلمان ،الشاب القوي
والكتوم ،فً إحدى اللٌالً مذعورا ،مدركا أنّ علٌه الهرب
من التحقٌق الذي كان ٌجري فً منامه ،إذ أ ّنه ٌدرك أ ّنه
ٌعلم الكثٌر عن الجرٌمة .فالجثة المخبؤة هً لشقٌقته
المفقودة ،سلمى .المفاجؤة أ ّنها لدٌها اآلن صبً عمره تسع
سنوات ،وابل ،الذي ٌتعرؾ على سلمان وٌرحب به فً
العابلةٌ .عٌش سلمان وحٌدا ،بعد أن نجح منذ سنوات
عدٌدة بالهروب من سورٌا واإلستقرار فً ضواحً
بٌروتٌ .عمل كبابعٌ ،قود شاحنته الصؽٌرة القدٌمة
وٌتاجر بكل ما ٌإمن له المال .ولكن هذه االرحبلت لم
تهدد ٌوما حٌاته كما تفعل ،فً أحبلمه ،تلك التً ٌقوم بها
للكشؾ عن ظروؾ إختفاء شقٌقته.
المشروع :موجة حر
المخرج :جوٌس نشواتً (لبنان)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :تطوٌر
فً بلد تجتاحه موجة حر مروّ عةٌ ،ؽرق أشرؾ ،أجنبً
وحٌد ،فً كابوس مدمّر عندما ٌؤخذ منه شرطً تصرٌح
إقامته.
المشروع :رجال فً الشمس
المخرج :مهدي فلٌفل (فلسطٌن)
الفئة :روابً طوٌل
المرحلة :تطوٌر
"رجال فً الشمس" قصة صدٌقٌن ،إٌاد وشتٌبلٌ ،ؽادران
بٌتهما (مخٌم لبلجبٌن فً لبنان) ،للبحث عن حٌاة أفضل
فً أوروبا .تؤخذهما هذه الرحلة إلى أثٌنا حٌث ٌتعرضان
للخٌانة ،وٌتركان ا النضال من أجل البقاء فً بلد ٌعٌش
إنهٌارا إقتصادٌا وإجتماعٌا.
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محكمو المنح العامة
فئة األدب
عبدالخالق عبدهللا (اإلمارات المتحدّة)
أستاذ مادّة العلوم السٌاسٌة فً جامعة اإلمارات العربٌة
المتحدة ،وعضوٌ فً مجلس دبً الثقافً ،والمنسّق العام
لمنتدى التنمٌة الخلٌجً ،وحاب ٌز شهادة دكتوراه من جامعة
"جورج تاون" فً واشنطن .هو عضو فً عدد من
الجمعٌات المتخصّصة فً المجال الثقافً فً اإلمارات
العربٌة المتحدة ودول الخلٌج والعالم العربً ،وقد أسّس
بعضا منها أٌضا ،كما تولّى إدارة وحدة الدراسات فً
"دار الخلٌج للطباعة والنشر" ،وشؽل منصب ربٌس
تحرٌر مجلة "شإون اجتماعٌة" .وقد نشر أٌضا أكثر من
ثبلثٌن ورقة أكادٌمٌة باالعربٌة واإلنؽلٌزٌة .ونع ّد من بٌن
دراساته األخٌرة" :الوالٌات المتحدة ومعضلة األمن فً
الخلٌج العربً" ( )2005و"دبً :رحلة مدٌنة عربٌة من
المحلٌة إلى العالمٌة" ( )2006و"مسارات اإلصبلح
السٌاسً فً اإلمارات" (.)2006
خلٌل صوٌلح (سورٌة)
روابً وصحافً سوري وُ لد فً محافظة الحسكة ودرس
األدب فً جامعة دمشق ،وعمل فً عدد من المنشورات
الثقافٌة حٌث شؽل مناصب مختلفة ،وأصدر رواٌات عدّة
منذ العام  ،1995وكانت له تجربة فً كتابة سٌنارٌو
تلفزٌونً مع نخبة من الممثلٌن السورٌٌن على رأسهم
الفنان المعروؾ خالد تاجا فً العام  ،1996كما فاز
بجابزة نجٌب محفوظ لؤلدب الروابً عن رواٌة "و ّراق
الحب" فً العام  ،2009وقال عند استبلمه الجابزة إنّ
الفضل فً حبّه لؤلدب ٌعود جزبٌّا إلى عثوره صدفة فً
سنوات طفولته فً القرٌة على نسخة بالٌة من رواٌة
"حكمة خوفو" لنجٌب محفوظ .ونذكر من بٌن رواٌاته
السابقة" :برٌد عاجل" ( )2004و"دع عنك لومً"
( )2006و"زهور وسارة ونارٌمان" ( .)2008و ُتع ّد
رواٌات صوٌلح دراسة عمٌقة للعبلقة التً تربط ما بٌن
العاملٌن فً المجال الثقافً ،من روابٌٌن وك ّتاب مسرحٌٌن
وممثلٌن ،وبٌن المجتمعات التً ٌعٌشون فٌها .وتجدر
اإلشارة إلى أنّ رواٌته األخٌرة "سٌؤتٌك الؽزال" حصلت
على منحة آفاق فً فبة األدب و ُنشرت فً العام ،2011
ث ّم اختٌر صوٌلح لٌكون عضوا فً لجنة تحكٌم فبة األدب
للعام .2013

رشا األمٌر (لبنان)
روابٌة لبنانٌة شؽوفة باألدب والكتابة ومإسِّسة دار نشر
ُتعنى باألدب العربً المعاصر .وقد كتبت أٌضا رواٌة
لؤلطفال تدعى "البلد الصؽٌر" فً مجلّ َتً "النهار العربً
والدولً" و"الوطن العربً" الصادرتٌن من بارٌس حٌث
كانت تعٌش فً خبلل الحرب األهلٌة اللبنانٌة .فور
عودتها إلى بٌروت ،أسّست مع شقٌقها لقمان سلٌم "دار
الجدٌد" ،وٌعمبلن فً الوقت الراهن ناشرٌن مستقلٌَّن
وٌإدٌّان دورا بارزا فً تسلٌط الضوء على إبداعات
الثقافة العربٌة.ترجمت رواٌتها "ٌوم القٌامة" ()2002
إلى الفرنسٌة واإلنجلٌزٌة نالت المدٌح من قبل النقاد .وقد
كتبت أٌضا قصة لؤلطفال تسمى "البلد الصؽٌر".

فئة الفنون األدائٌة
فادي أبو سمرا (لبنان)
ممثل ومخرج لبنانً ّ
ّ
فذ بذل جهودا حثٌثة فً اإلنتاجات
المسرحٌة والسٌنمابٌة والتلفزٌونٌة اللبنانٌة ،وتخرّج فً
الجامعة اللبنانٌة فً بٌروت حامبل شهادة ماجستٌر فً
الفنون المسرحٌة .عمل فً إخراج الرسوم المتحرّكة فً
ّ
ومثل فً أفبلم عدّة من بٌنها "بٌروت
تلفزٌون المستقبل
الؽربٌة" ( )1998الذي حصد جوابز عدّة ،و"البٌت
الزهر" ( )1999و"باب الشمس" ( )2003والفٌلم
األخٌر "طالع نازل" ( ،)2014كما ّ
مثل فً مسرحٌّات
عدّة أبرزها "أباجور" ( )1988و"جنٌنة الصنابع"
( )1997و"فً انتظار ؼودو" ( )2006و"صفحة "7
().2009
محمد اللوزي (مصر)
ّ
ممثل ومخرج مسرحً وكاتب سٌنارٌو وأستاذ مسرح فً
الجامعة األمٌركٌة فً القاهرة .حاز إجازة فً األدب
اإلنؽلٌزي ث ّم شهادة دراسات علٌا فً األدب المقارن من
الجامعة األمٌركٌة فً القاهرة ث ّم سافر إلى الوالٌات
المتحدة حٌث نال شهادة الدكتوراه فً الفنون المسرحٌة
من جامعة كالٌفورنٌا ،سانتا باربارا .وقد كتب عن
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المسرح المصري المعاصر ،وألّؾ مسرحٌّات تر ّكز بشكل
خاصّ على مسؤلة الرقابة .كما قام اللوزي بإخراج أعمال
مسرحٌة كثٌرة ّ
ومثل فً مسرحٌّات باللؽات اإلنؽلٌزٌة
والفرنسٌة والعربٌة.
سوسن دروزة (األردن)
مخرجة مسرحٌة وسٌنمابٌة أردنٌة تعمل على مشارٌع
جماعٌة .وكان البلفت فً بداٌة مسٌرتها المهنٌة فً
اإلخراج استخدامها الوسابط السمعٌة والبصرٌة ،مثل
األفبلم وأشرطة الفٌدٌو ،فً عروضها المسرحٌّة.
وشاركت فً تؤسٌس شركة "مرآة مٌدٌا لئلنتاج الف ّنً" فً
عمّان ،التً تتولّى إدارتها راهنا ،إلى جانب عملها كمدٌرة
فنٌّة لجمعٌّة أفكار ُتدعى "المعمل  ."612وتجدر اإلشارة
إلى أنّ سوسن دروزة وُ لدت فً سورٌا وانتقلت إلى عمّان
فً العام  1985حٌث عملت على كتابة وإنتاج أكثر من
خمس عشرة مسرحٌة ،ودخلت عالما جدٌدا تع ّرفت فٌه
إلى ف ّنانٌن مختلفٌن من خبلل عملها التلفزٌونً على
برامج وثابقً بارز عن الف ّنانٌن المسرحٌٌن فً العالم
العربً .وتشؽل سوسن دروزة أٌضا منصب ربٌسة
المعهد الدولً للمسرح (الٌونسكو – عمّان) فضبل عن
منصب مدٌرة مهرجان "كرامة" السٌنمابً لحقوق
اإلنسان.

فئة الفنون البصرٌة
محمد جحٌش (الجزائر)
أستاذ فنون ٌشؽل حالٌّا منصب مدٌر المتحؾ الوطنً للفنّ
الحدٌث والمعاصر فً العاصمة الجزابرٌة .كتب مإلّفات
عدّة عن الفنّ والف ّنانٌن الجزابرٌٌن وتولّى تنظٌم معارض
فنٌّة لعدد من الف ّنانٌن ،من ضمنهم محمّد إسٌاخم ومحمّد
خدّا وأولٌفٌٌه دوبرٌه ومحجوب بن بلة واألزهر ح ّكار.
رشٌدة ترٌكً (تونس)
أستاذة فلسفة الفنّ والجمالٌات فً جامعة تونس وربٌسة
"الجمعٌة التونسٌة للجمالٌات واإلنشابٌة" ونابب ربٌس
"الجمعٌة الدولٌة للشعراء" ،وعضو مإسّس فً "جمعٌة
المتوسّط للجمالٌّات" وعضو فً "الجمعٌة الدولٌة
للجمالٌات" ،كما كانت عضوا فً مهرجان صفاقس
الدولً (بٌن عا َمً  1992و )1996وفً لجنة "مهرجان
المحرس الدولً للفنون التشكٌلٌة" (بٌن عا َمً 1998
وٌُ .)2002ضاؾ إلى ذلك أ ّنها ّ
نظمت معارض للفنون
المعاصرة فً تونس وبروكسل وباماكو وبارٌس ،كما
قامت بإخراج خمسة وعشرٌن فٌلما وثابقٌّا عن رسّامٌن
تونسٌٌّن ،وبنشر مقاالت حول الف ّنانٌن التونسٌٌّن ،وبتنظٌم
مإتمرات وندوات دولٌّة عدّة تناولت موضوع الفنون
والجمالٌّات فً تونس والجزابر وفرنسا .وقد ُترجمت

منشوراتها حول الجمالٌّات ومقاالتها فً النقد الفنًّ إلى
لؽات كثٌرة.

سمر مارتا (فلسطٌن)
قٌّمة متاحؾ مستقلّة ومدٌرة "كلٌّة فلسطٌن للفنون" التً
شاركت فً تؤسٌسها ،عملت مع مإسّسة
"الفنون الزابرة" التابعة للمركز الثقافً البرٌطانً على
مجموعة من المشارٌع فً منطقة الشرق األوسط .وقد
شاركت فً إنشاء "مإسّسة المعمل للفن المعاصر" فً
القدس .كتبت عن األنشطة الفنٌّة وألقت محاضرات فً
متاحؾ عدّة وعملت قٌّمة لعدد من المعارض من بٌنها
مشروع "هذا الٌوم" فً متحؾ تاٌت مودرن (،)2007
ومعرض "اإلجازة مستمرّة" فً مركز نوبل للسبلم،
أوسلو ( ،)2007ومعرض فرديّ للف ّنان خلٌل رباح
بعنوان " 50320اسما" فً صالة "بروناي ؼالٌري"،
لندن ( ،)2007ومعرض لفنّ الفٌدٌو بعنوان
""In/Sceneفً "حوش الفن الفلسطٌنً" ،القدس
( ،)2008ومعرض لف ّنانٌن فلسطٌنٌٌن فً دبً (،)2009
ومشروع " "In/Progressفً مإسسة "Forum
"Schlossplatzفً مدٌنة أراو السوٌسرٌة (،)2010
والمعرض الفلسطٌنً عن القدس بعنوان "حركات
مستقبلٌة" فً "بٌنالً لٌفربول الدولً" للعام .2010
وتشارك سمر مارتا منذ العام  2005فً تنظٌم مهرجان
فلسطٌن السٌنمابً فً مركز باربٌكان الثقافً فً لندن.

فئة البحوث و التدرٌب و النشاطات
اإلقلٌمٌة
علً شعث (فلسطٌن\مصر)
كان علً شعث عضوا مإسِّسا فً مإسسة التعبٌر الرقمً
العربً) (ADEFوهً مبادرة عربٌة ال تتوخى الربح
وترمً إلى تعزٌز التعاون بٌن الفنٌٌّن والفنانٌن والناشطٌن
ّ
وتنظم هذه المإسسة مخٌّمات صٌفٌة
االجتماعٌٌن الشباب.
وحلقات تدرٌبٌة وورشات عمل تتٌح تبادل المعارؾ
والمهارات بٌن الشباب فً مجاالت التوثٌق واإلخراج
والموسٌقى والتصمٌم الؽرافٌكً والتعلٌم وتكنولوجٌا
المعلومات .وقد تحدّث شعث عن التؽٌٌرات التً أحدثتها
المخٌمات الشبابٌة فً مإتمر  TEDxفً القاهرة فً العام
 ،2012وعمل مهندس كمبٌوتر وتولّى إدارة مشارٌع
عدّة ،وكان متحدّثا بارعا عن رإٌة مإسسة التعبٌر
الرقمً العربً .وقد تو ّفً فجؤة فً الرابع من كانون
األول/دٌسمبر .2013
جمانة الجابري (المملكة العربٌة السعودٌة)
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شاركت جمانة الجابري فً تؤسٌس مإسسة
""Visualizing Impactالتً تعمل على استخدام
التصمٌم الؽرافٌكً إلبداع قصص مصوّ رة عن العدالة
والكرامة االجتماعٌة .وهً مهندسة معمارٌة تقٌم بٌن
بٌروت ودبً حابزة إجازة فً الهندسة المعمارٌة وإجازة
فً الفنون الجمٌلة من كلٌّة رود آٌبلند للفنون الجمٌلة
والتصمٌم ،وطوّ رت مهاراتها الهندسٌة فً بٌروت حٌث
عملت مع المهندسٌن المعمارٌٌّن بٌار وبرنار خوري ،ث ّم
حصلت على ماجستٌر إدارة األعمال فً إطار برنامج
"فبرك" ؼٌر
""EuroMBAوشاركت فً تؤسٌس جمعٌة ِ
لربحٌة ومقرّها فً بٌروت ،وتتعاون بشكل وثٌق مع
مهندسٌن ومصمّمٌن فً بٌروت ولندن فً العمل على
مشارٌع تتناول دٌنامٌكٌّات المساحات العامّة ومستخدمٌها
فً سٌاق التؽٌّر االجتماعً والمدٌنًُ .تضاؾ إلى ذلك
إسهاماتها فً منشورات ع ّدة من بٌنها مجلّة "أربٌتاري"
ومجلّة " Y08: The Skira Yearbook of
"World Architectureحول العمارة فً العالم،
فضبل عن مشاركتها فً العام  2003فً مشروع حول
النقل فً إطار مهرجان روتردام الدولً لفنّ العمارة الذي
ٌقام مرة كل سنتٌن.
نادٌن توما (لبنان)
ف ّنانة ومنتجة ومدرّسة وناشطة فً المجال الثقافً
ومصمّمة لوازم تعلٌمٌة تجمع ما بٌن الفنّ والثقافة والعلوم
واألدب وعلم اإلنسان والتصمٌم وحقوق اإلنسان .وهً
عمل فً الدوابر الحكومٌة منذ العام  1997وٌعود لها
الفضل الكبٌر فً إكساب قطاع التعلٌم أدوات وأنماط
تفكٌر جدٌدة ،كما شاركت فً لجان عدّة بصفتها مستشارة
من أجل وضع استراتٌجٌة تعلٌمٌة شاملة ،وأسّست فً
العام " 2006دار قنبز للنشر" الذي ٌش ّكل منصّة إبداعٌّة
متعدّدة المجاالت ونابعة من مبادئ تربوٌة وتعلٌمٌة تإمن
بهاٌُ .ذكر أنها نالت عددا من الجوابز الدولٌة المرموقة من
ضمنها ثبلث جوابز فً معرض بولونٌا لكتاب الطفل فً
ما ٌش ّكل سابقة فً العالم العربً.

فئة الموسٌقى
عمار دجانً (األردن|مصر)
موسٌقً ومدٌر ثقافً ،وأحد الشركاء الثبلثة الذٌن أسّسوا
نادي القاهرة للجاز فً العام  ،2001األول من نوعه فً
القاهرة .وقد ؼدا هذا النادي الٌوم نواة الموسٌقى المستقلّة
المتنوّ عة والنابضة بالحٌاة فً مصر .ونظرا إلى أنّ
انخراط الشركاء فً المشهد الموسٌقً ٌتعدّى حفبلت
النادي ،بادروا إلى تنظٌم أعمالهم ونشاطاتهم فً العام
 2010ضمن إطار "وكالة نادي القاهرة للجاز" ،وهً
بمثابة األداة التنظٌمٌة التً تتٌح للنادي إقامة الحفبلت مع

خبراء الموسٌقى الحٌّة .إضافة إلى ذلك ،شارك الدجّ انً
فً تؤسٌس "ستودٌو  ،"32أول ستودٌو متخصّص وبٌبة
موسٌقٌة إلجراء التمارٌن الموسٌقٌة فً القاهرة .وتجدر
اإلشارة إلى أنّ الدجانً ٌتم ّتع بخبرة فً اإلدارة
واالتصاالت التسوٌقٌة ،كما كان فً السابق موسٌقٌّا
ّ
مستقبل ناشطا.
براهٌم المزند (المغرب)
المدٌر الف ّنً لمهرجان "تٌمٌتار" للموسٌقى العالمٌة ،أحد
أبرز النشاطات الموسٌقٌة العالمٌة الذي تحت ّل فٌه الثقافة
األمازٌؽٌة حصة كبٌرة .والمزند عضوٌ فً لجان تحكٌم
مهرجانات مختلفة مثل ملتقى "بابل مٌد" الموسٌقً
العالمً فً مرسٌلٌا ومهرجان "شرق تاروناالري" (أي
مهرجان الموسٌقى الشرقٌة) فً سمرقند ،أوزبكستان منذ
العام  ،2005وقد ُعٌّن ّ
ممثل شمال أفرٌقٌا اإلقلٌمً فً
شبكة "أفرٌفستنت" للمهرجانات والنشاطات األفرٌقٌة،
ّ
وممثل المؽرب لدى مكتب تصدٌر الموسٌقى األفرٌقٌة.
بادر فً السنوات األخٌرة إلى بناء ما ٌفوق العشرٌن مقرّ ا
فنٌّا ،وشارك فً إعداد عشرات األلبومات ومبات الحفبلت
الموسٌقٌة فً مسارح ومهرجانات مرموقة حول العالم.
وفً  22آذار/مارس  ،2013ان ُتخب عضوا فً مجلس
إدارة المنتدى األوروبً لمهرجانات الموسٌقى العالمٌة،
وهو أكبر شبكة مهرجانات موسٌقٌة فً العالم.
طارق ٌمنً (لبنان)
هو مإلّؾ موسٌقً لبنانً ٌقٌم حالٌّا فً نٌوٌورك ،وتعرّ ؾ
إلى موسٌقى الجاز وهو فً سنّ التاسعة عشرة تقرٌبا
واكتشؾ
عالم هذه الموسٌقى العظٌمة التً كان األفارقة
األمٌركٌّون روّ ادها ،وتعلّم بنفسه عزؾ الجاز على
البٌانو ،وانكبّ على فهم الكتب النظرٌّة وتدوٌن أؼانً
الجاز ،وحاز جوابز عدّة ،من بٌنها جابزة التؤلٌؾ ضمن
"مسابقة تٌلونٌوس مونك الدولٌة للجاز" فً العام 2010
عن مقطوعته "سماعً ٌمنً" التً أصدرها منفردة ،وفٌها
تإدّي رشا رزق ؼناء الـ"أمان" على طرٌقة الجاز .وفً
العام  2010أٌضا ،أطلق ألبومه األول "آشور" (إنتاج
شركة "إدٌكت رٌكوردز") الذي ٌض ّم مقطوعة "سماعً
ٌمنً" ،وٌشارك فٌه ؼوران كرماك على آلة التوبا
وكرٌستٌان كراٌنكان على الطبول.

فئة السٌنما
نجٌب بلقاضً
ّ .
ممثل ومخرج تونسً بدأ مسٌرته فً التمثٌل فً العام
 1995مع فٌل َمً "رقصة النار" للمخرجة سلمى ب ّكار
و"مدرسة النساء" للمخرج محمّد كوكة ،واشتهر على
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ّ
"الخطاب على الباب"
نطاق واسع لدوره فً مسلسل
لصبلح الدٌن الصٌد بٌن عا َمً  1997و .1998وكانت
بداٌاته اإلخراجٌة على قناة األفق )(Canal+ Horizon
من خبلل مسلسل عن "أٌام قرطاج السٌنمابٌة" ،وتبعه
البرنامج الساخر "شمس علٌك" الذي ش ّكل منعطفا فً
تارٌخ اإلنتاج السمعً-البصري فً تونس واستم ّر عرضه
حتى شهر تشرٌن األول/أكتوبر من العام  .2001وأسّس
فً العام  2002شركة إنتاج "بروباؼندا برودكشن" مع
صدٌقه عماد مرزوق ،ث ّم أنتج برنامج " دٌما الباس"
الساخر والمثٌر للجدل لصالح قناة  "Canal 21".بٌد
أنّ أشهر إنتاجاته ٌبقى فٌلمه "فً إتش إس كحلوشة"
( )2006الذي عُرض فً مسابقة سٌنما العالم فً
مهرجان كان السٌنمابً ،ث ّم حصد جابزة أفضل فٌلم
وثابقً فً مهرجان دبً السٌنمابً ،كما ت ّم عرضه ضمن
المختارات الرسمٌة لقسم "األفبلم الوثابقٌة العالمٌة" فً
مهرجان صندانس السٌنمابً فً العام .2007
رشا سلطً (لبنان)
كاتبة وقٌّمة فنٌّة وباحثة سٌنمابٌة لبنانٌة تعمل فً الوقت
الراهن من ّسقة برامج فً مهرجان تورنتو السٌنمابً.
وشؽلت بٌن عا َمً  2004و 2010منصب المدٌرة الفنٌّة
لمإسّسة "آرتً إٌست" فً نٌوٌورك ،كما تولّت برمجة
األفبلم فٌها .وعملت مع ٌوته ٌنسن قٌّمة على معرض
"خرابط الذات :التجرٌب فً السٌنما العربٌة منذ الستٌنٌّات
وحتى الٌوم" فً متحؾ الفن الحدٌث ) (MoMAفً

نٌوٌورك بٌن عا َمً  2010و ،2012كما تولّت تنظٌم
"بٌنالً الشارقة العاشر" مع سوزان كوتر فً العام
 ،2011وشاركت مع رٌتشارد بٌنٌا فً تحٌة إلى السٌنما
السورٌة عنوانها "الطرٌق إلى دمشق" لصالح "جمعٌّة
السٌنما فً مركز لٌنكولن" فً العام  .2006وقد تعاونت
فً العام  2009مع المصوّ ر زٌاد عنتر على معرض
أعمال فوتوؼرافٌة وكتاب ف ّنً حمبل عنوان "بٌروت
الثكلى :بناءات مجوفة وجؽرافٌا االهتراء" ،كما تولّت
تحرٌر كتاب "Insights into Syrian Cinema:
Essays and Conversations with
"( Filmmakersمقاالت وحوارات مع المخرجٌن
حول السٌنما السورٌة) فً العام  .2006وٌُذكر أنها تقٌم
فً بٌروت وتعمل بٌن نٌوٌورك وبارٌس وتورنتو.
زٌاد خطالن (العراق)
كاتب وناقد سٌنمابً عراقً مقٌم فً لندن .شارك فً
لجان تحكٌم عدد من المهرجانات السٌنمابٌة من ضمنها
مهرجان الخلٌج السٌنمابً ( ،)2009وعمل مسإوال عن
تنظٌم برامج مهرجان دبً السٌنمابً ( )2005ومدٌر
تحرٌر صحٌفة "القدس" على شبكة اإلنترنت (بٌن عا َمً
 2008و )2010كما أشرؾ فً العام  2011على
عرض الفٌلم الطوٌل "ٌ 18وما" الذي ٌتؤلّؾ من عشرة
أفبلم قصٌرة ،فً إطار مهرجان "نور" الثقافً فً متحؾ
"الٌتون هاوس" فً لندن.

لجنة تحكٌم فبة الموسٌقى
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بسيانج آفاق لألفالم الوثائقية

نزٌهة عرٌبً

بعد انتهاء الدورات الثبلث من برنامج الفٌلم الوثابقً العربً الذي دعم  44فٌلما وثابقٌّا ،لم تتخ ّل آفاق عن التزامها األفبلم
الوثابقٌة اإلبداعٌة فً العالم العربً وأطلقت "برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة" الجدٌد بالتعاون مع مبادرة "جست فٌلمز" العالمٌة
التابعة لمإسسة فورد .وٌرمً البرنامج إلى توفٌر الدعم لمخرجً األفبلم الوثابقٌة العرب الجدد والمخضرمٌن المهتمٌّن
بمعالجة الوقابع االجتماعٌة التً ٌشهدها عالمنا العربً المتؽٌّر بطرق إبداعٌة ومثٌرة لبلهتمام.
فٌما ترزح بلدان العالم العربً تحت وطؤة النزاعات العسكرٌة أو تواجه التحدٌات الهابلة المتمثلة فً بناء أنظمة وحكومات
جدٌدةٌ ،برز الكثٌر من السردٌّات الجدٌدة فً المنطقة التً ٌنبؽً اإلضاءة علٌها .نعتقد أنّ ثمة حاجة ماسّة إلى دعم حقوق
اإلنسان والحقوق السٌاسٌة وتعزٌز الشعور بالمسإولٌة المدنٌة ،على ّأال ٌقتصر ذلك على النقاشات السٌاسٌة فً الؽرؾ
المؽلقة .فاألفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة تترك تؤثٌرا أعمق وأطول عمرا ،وتسمح للقطاع الف ّنً والثقافً بتقدٌم مساهمته الخاصة
لبناء مستقبل المنطقة .إذا ،انطبلقا من سعً آفاق إلى دعم األفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة التً تدعو بقوّ ة وجرأة إلى نشر الوعً
والفهم والحث على التؽٌٌر ،أطلقت آفاق فً شهر نٌسان/أبرٌل  2013الدورة األولى من "برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة" الذي
ٌمت ّد ثبلث سنوات.
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عملٌة سٌر المنح واإلحصاءات
فُتح باب استقبال المشارٌع لبرنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة فً  21نٌسان/أبرٌل وأُؼلق فً  21تموزٌ/ولٌو  .2013على مدى
األشهر الثبلثة من استقبال الطلبات ،تل ّقٌنا  58مشروعا فً فبة برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة اختارت من بٌنها لجنة التحكٌم
تسعة مشارٌع .فً ؼضون ذلك ،تل ّقٌنا عددا كبٌرا من المشارٌع الوثابقٌة ذات السردٌّات االجتماعٌة الملفتة فً إطار فبة
السٌنما من برنامج المنح ،حٌث فُتح باب استقبال الطلبات فً وقت الحق من ذلك العام .استجابة إلى هذا الفٌض من المشارٌع،
وبعد جولة من النقاش مع مإسسة "فورد" ،ت ّم نقل ثبلثة مشارٌع وثابقٌة من برنامج المنح العامّة كما تجدر اإلشارة إلى برنامج
آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة ،مع مراعاة وثاقة صلتها بالمواضٌع التً ته ّم برنامج األفبلم الوثابقٌة وقدرة مٌزانٌة هذا البرنامج على
دعم أفبلم إضافٌة.
فً العام  ،2013بلػ عدد مخرجً األفبلم الوثابقٌة العرب الذٌن استفادوا من منح برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة  11شخصا،
من ضمنهم أربعة رجال وسبع نساء .بلػ إجمالً مبلػ منح برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة  315ألؾ دوالر .تشمل الدول التً
ّ
تمثلها هذه المشارٌع :سورٌا ولبنان وفلسطٌن ومصر وتونس والمملكة العربٌة السعودٌة ولٌبٌا .وهً فً مرحلتٌن مختلفتٌن
من التطوٌر ،إذ إنّ بعضها فً طور اإلنتاج وبعضها اآلخر فً مرحلة ما بعد اإلنتاج.
االسم
مونٌكا بورغمان ولقمان سلٌم
دالٌا بخٌت
رنا عٌد

عنوان المشروع
تدمر
قصة عن العنف
السجن

البلد
لبنان
السعودٌة
لبنان

زٌاد كلثوم
اسامة محمد
ارٌج سحٌري
نادٌن صلٌب
ماٌا الخوري

الخالد الرقٌب
المٌاه بالفضة
احمد فً بلد العجائب
أم الذٌن لم ٌولدوا بعد
طعم الحرٌة

سورٌا
سورٌا
تونس
مصر
سورٌا

مهند ٌعقوبً
نٌدا سٌنوكرت
نزٌهة عرٌبً

خارج اإلطار
من قتل نبٌل فوزي
حقول الحرٌة

فلسطٌن
فلسطٌن
لٌبٌا

فً العام  ،2013تؤلّفت لجنة تحكٌم هذه الفبة من مدٌر الدراسات فً الشبكة الوثابقٌة األوروبٌةمٌكاٌل أوبسترب (الدنمارك)،
مدٌرة صندوق "إدفا بٌرثا  ،"IDFA Berthaإٌزابٌل أراتً ،المنتجة والمخرجة حبٌبة جحنٌن (الجزابر) ،فضبل عن
المخرج والمنتج فً قناة العربٌة ،محمّد سوٌد (لبنان).
بٌان لجنة التحكٌم
"لقد حاولنا أن نعثر على المشارٌع التً تخبىء فً طٌاتها أفضل احتمال لفٌلم سٌنمابً .تعكس المشارٌع التً اطلعنا علٌها
حقابق عدة مثٌرة لئلهتمام :القصص الواقعٌة التً نعٌشها كانت الملهم ألفضل المشارٌع؛ ثمة مإشرات واضحة إلى تحوّ ل
إٌجابً فً قدرة المخرجٌن وتالٌا السٌنما على "هضم" موضوعات إشكالٌة ومل ّحة والتعاطً معها من مسافة نقدٌة وبلؽة
سٌنمابٌة؛ التقارب كذلك سمة بارزة أكان بٌن المخرجٌن والمخرجات أو بٌن جٌل سٌنمابً وآخر .كل هذا ٌدفعنا إلى اإلٌمان
بشدة بانه فً عالم عربً تم ّزقه اإلٌدٌولوجٌا والطابفٌة ،تبقى السٌنما هً المساحة الممكنة لكً نبادر إلى الحوار".
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المستفٌد :مونٌكا بورؼمن ولقمان سلٌم (لبنان)
المشروع :تدمر  -وثابقً طوٌل
ثمانٌة رجال لبنانٌٌن ٌسنعٌدون الذكرٌات األلٌمة للسنٌن التً قضوها فً المعتقبلت السورٌة .بما أن الكلمات ال تستطٌع أن
تصؾ بشكل دقٌق التعذٌب والخوؾ والذل الذي عاناه هإالء الرجالٌ ،حاولون إعادة تمثٌل هذه التجارب .تدمر قصة أمل
وبقاء.
المستفٌد :دالٌة بخٌت (المملكة العربٌة السعودٌة)
المشروع :حكاٌة عنؾ  -وثابقً قصٌر
فً مجتمع تسوده ثقافة الصمت ،لطالما كان موضوع العنؾ ض ّد النساء مكتوما فً المملكة العربٌة السعودٌة .من خبلل هذا
السعً ؼٌر المسبوق ،سٌكسر ضحاٌا العنؾ األسري صمتهم فً فٌلم وثابقً تحرٌكً تفاعلً.
المستفٌد :رنا عٌد (لبنان)
المشروع :سجن  -وثابقً طوٌل
ٌبدو لبنان لمن لم ٌختبره جٌدا بلد تقدمً ومفعم بالحٌوٌةّ ،اال أن هذا الظاهر ٌخفً جمودا ّ
ٌعطل كل أشكال اإلصبلح
اإلجتماعً والسٌاسًٌ .ستكشؾ فٌلم "سجن" هذه المفارقة عبر الؽوص فً قصة سجن سًء السمعة ٌقع تحت األرض فً
إحدى المناطق المحٌطة بوسط بٌروت ،وذلك بهدؾ فهم كٌؾ بات المجتمع اللبنانً بح ّد ذاته سجنا من القمع المموه بصورة
الدولة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة.
المستفٌد :زٌاد كلثوم (سورٌة)
المشروع :الرقٌب الخالد  -وثابقً طوٌل
بعد إنقضاء خدمته العسكرٌة اإلجبارٌة ،أبقً على المخرج فً الجٌش بعد إندالع الثورة فً بلده .كانت رتبته العسكرٌة رقٌب.
خبلل هذه الفترةٌ ،ذهب الى منزله فً وسط دمشقٌ ،خلع ثٌابه العسكرٌة وٌعود الى حٌاته الطبٌعٌة حٌث ٌعمل كمساعد مخرج
مع المخرج محمد ملص .لجعل حالة اإلنفصام هذه منطقٌةٌ ،قرر بدأ تصوٌر "ماٌكٌنػ أوؾ" لفٌلم ملص لٌكتشؾ أن ما صوره
ٌذهب أبعد من الفٌلم نفسه.
المستفٌد :أسامة محمد ( سورٌة)
المشروع ماء الفضة -وثابقً طوٌل
فً سورٌا ،ك ّل ٌوم ،هناك من ٌصور أفبلماٌ ،عرضها على ٌو تٌوب ،ثم ٌموت .آخرون ٌقتلون ومن ثم ٌصورون.
فً بارٌس ،أسامة محمد ،العاشق ،ال ٌمكنه فعل أي شًء سوى تصوٌر السماء وتعدٌل بعض لقطات الٌو تٌوب.
خبلل هذه الفترة الحرجة ،تبدأ شابة كردٌة من حمص بالتواصل معه وتسؤله" :لو كانت كامٌرتك هنا ،فً حمص ،ماذا كنت لتصوّ ر؟"

المستفٌد :أرٌج السحٌري (تونس)
المشروع :أحمد فً ببلد العجابب  -وثابقً طوٌل
من خبلل هذا الفٌلمٌ ،خبرنا سابق قطار فً الثبلثٌن من العمر عن رؼبته بؤن ٌصبح شخصا آخر وأن ٌهرب من واقعه .بعد
أن نترك أحٌاء تونس الراقٌة ون ّتجه معه نحو الحدود الجزابرٌةٌ ،تاح لنا أن نتع ّرؾ الى اصدقابه الذٌن باتوا فً حالة ضٌاع
بعد الثورة وأن نكتشؾ تونس فً مواجهة مع نفسها .من ناحٌة أخرى سنكشؾ عن "األسطورة" التً ٌسمٌها سابقو القطارات
"قطار الموت".
المستفٌد :نداء سٌنوكروت (فلسطٌن)
المشروع :من قتل نبٌل فوزي؟ قصة الرسوم الهزلٌة فً الشرق األوسط  -وثابقً طوٌل
"من قتل نبٌل فوزي؟" فٌلم وثابقً ؼٌر تقلٌدي ٌعالج فن اإلمبرٌالٌة الثقافٌة وحرفٌته وعبلقتها بنشؤة الرسومات الكرتونٌة
وتارٌخها وتؤثٌرها المعاصر على الرسومات التً تعالج شخصٌة البطل الخارق  super heroفً الشرق األوسط.
المستفٌد :نادٌن مٌخابٌل صلٌب (مصر)
المشروع :أم الغائب-وثابقً طوٌل
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ٌتابع الفٌلم حكاٌة امرأتٌن فً صعٌد مصر ،كلتاهما تعانً من عدم اإلنجاب بما ٌهدد زواجها وكرامتها .على الرؼم من ان
"حنان" و"سعدٌة" تنتمٌان إلى دٌانتٌن مختلفتٌن ،إال ان نظرة محٌطٌهما واحدة ،تتلخص بالرفض والتوجّس .كما ان سبلهما
تتقاطع عند "أم منصور" ،القابلة العجوز التً تحاول مساعدتهما على اإلنجاب من خبلل طقوس قدٌمة متؽلؽلة فً صعٌد
مصر المنسً.
المستفٌد :ماٌا الخوري (سورٌة)
المشروع :طعم الثورة  -وثابقً طوٌل
مخرجّ ة شابة تسعى لتذوّ ق طعم الثورة عبر اللحاق بمجموعة نشطاء ٌناضلون من أجل الحرٌة فً سورٌا وهم إمّا فً المنفى
أو متوارٌن عن األنظار .تشارك هإالء الشباب حٌاتهم وتتفاعل مع صراعهم نحو الحرٌة من خبلل عملها على فٌلمها األول.

المستفٌد :مهند ٌعقوبً (فلسطٌن)
المشروع :خارج اإلطار  -وثابقً طوٌل
قصة من فسطٌن ،ؼٌر تلك التً نعرفها… عن فلسطٌن الموجودة فً السٌنما… ابطالها صانعو افبلم ،امنوا بامكانٌة تؽٌٌر
العالم بكامٌرا  ٥١ملم وعدد من االفبلم...
رسموا صورة لثورة اعضاإها اممٌون ،و جبهتها ممتدة من كوبا الى الٌابان ...ارتبطوا بثورات الطبلب و تؤثروا بعواصؾ
الشرق االوسط ،خالقٌن صورة قلقة عن عالم مثالً مطبوع و محفوظ فً علب معدنٌة متناثرة حول العالم.

مه ّند ٌعقوبً
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محك ّمو برنامج آفاق لألفالم الوثائقٌة
مٌكاٌل أوبسترب (الدنمارك)
مدٌر الدراسات فً الشبكة الوثابقٌة األوروبٌة .وهو خبٌر
فً األفبلم الوثابقٌة منذ صوّ ر فٌلمه الوثابقً األول بعدسة
 S-8mmفً العام  .1977أمضى الفترة األطول من
الثمانٌنٌات ٌعمل على توزٌع األفبلم الوثابقٌة ونشرها.
وهو ٌنتج منذ التسعٌنٌات أفبلما وثابقٌة عالمٌة ،وعمل
مستشار إنتاج فً المعهد الدنماركً للسٌنما بٌن عا َمً
 1998و .2002ونذكر من بٌن أفبلمه " The
( "German Secretالسر األلمانً) فً العام 2004
و"( "Young Freud in Gazaفروٌد الصؽٌر فً
ؼزة) فً العام .2008
حبٌبة جهنٌن (الجزائر)
منتجة أفبلم وثابقٌة وقٌّمة على مهرجانات
سٌنمابٌة دولٌة وكاتبة وباحثة وناشطة نسوٌة من موالٌد
العام  1968فً مدٌنة تٌزي وزو الجزابرٌة .كانت فً
التسعٌنٌات من أبرز الناشطات النسوٌات فً الجزابر إلى
جانب شقٌقتها التً قُتلت على ٌد اإلسبلمٌٌن األصولٌٌن
فً ؼضون الحرب األهلٌة الجزابرٌة .وبعد الحرب،
أسّست حبٌبة جهنٌن جمعٌة "كاٌنة سٌنما" ،ث ّم جمعٌة
"سٌنما وذاكرة" فً العام  ،2007كما أصدرت دٌوانا
شعرٌّا ٌحمل عنوان( " "Outre-Mortما بعد الموت).
منذ العام  ،2003عملت مستشارة وقٌّمة فً إطار عدد
من المهرجانات السٌنمابٌة الدولٌة على ؼرار مهرجان
"اللقاءات السٌنمابٌة" فً مدٌنة بجاٌة حٌث ٌُعرض بٌن
خمسٌن وس ّتٌن فٌلما بشكل سنوي .وتتٌح الورشة اإلبداعٌّة
التً أطلقتها حبٌبة جهنٌن تعلٌم اإلخراج السٌنمابً لشباب
جزابرٌٌن آخذة فً عٌن االعتبار مختلؾ جوانب
االختصاص من تارٌخ السٌنما مرورا من اإلنتاج
السٌنمابً والتوزٌع وصوال إلى كتابة سٌنارٌوهات
األفبلم .ونالت فً العام  2012جابزة "األمٌر كبلوس"
تقدٌرا للدور الذي أدّته فً إعادة إحٌاء السٌنما الجزابرٌة
و"إلبداعها أفبلما وثابقٌة ّ
مإثرة وثاقبة وملٌبة بالتحدٌّات
عن واقعنا المعاصر".

إٌزابٌل أراتً (هولندا)
إٌزابٌل أراتً هً مدٌرة برنامج التموٌل "إدفا -بٌرتا"
التابع للمهرجان الدولً للفٌلم الوثابقً فً أمستردام
(ٌعرؾ سابقا ببرنامج ٌان فراٌمان للتموٌل) ،حٌث عملت
منذ العام ٌ .2002دعم البرنامج مخرجً الوثابقً
ومهرجانات األفبلم فً الدول النامٌة .خبلل خمس عشرة
سنة (أي منذ انطبلقه) ،تحوّ ل البرنامج إلى مإسسة عالمٌة
مرموقة لها شبكة عبلقاقت واسعة فً العالم أجمع .درست
صناعة األفبلم فً جامعة أمستردام .عملت كمدٌرة
مشارٌع ومنسقة منح سابقا .بصفتها مدٌرة برنامج إدفا
برتا ،شاركت فً العدٌد من لجان التحكٌم ،وهً مستشارة
للعدٌد من المشارٌع الوثابقٌة.

محمد سوٌد (لبنان)
كاتب لبنانً و ناقد سٌنما و مخرج أفبلم وثابقٌة.

بعد دراسته الكٌمٌاء فً الجامعة اللبنانٌة ،اختار محمد
سوٌد طرٌق النقد السٌنمابً .كتب مجموعة من الكتب
والدراسات مثل "السٌنما المإجلة  -أفبلم الحرب األهلٌة
اللبنانٌة" و"ٌا فإادي  -سٌرة سٌنمابٌة عن صاالت بٌروت
الراحلة" ورواٌة "كبارٌه سعاد" .أخرج فٌلمه األول
"ؼٌاب" عام  ،0990ثم بدأ بتنفٌذ أفبلمه الوثابقٌة وبرامجه
التلفزٌونٌة الخاصة ،حٌث عرؾ بثبلثٌته الوثابقٌة ذات
السمة الذاتٌة "تانؽو األمل" (" ،)0991عندما ٌؤتً المساء"
( )2000و"حرب أهلٌة" ( .)2002لسنوات طوٌلة كان
أستاذ مادة السٌنما فً جامعة القدٌس ٌوسؾ فً بٌروت.
ٌعمل محمد سوٌد الٌوم كمخرج ومنتج قسم الوثابقً فً
الشبكة اإلخبارٌة "العربٌة" ،وٌستمر فً صناعة أفبلمه
الخاصة.
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ورشة عمل مهرجان دبً السٌنمائً الدولً وعملٌة التواصل
عُقدت ورشة العمل األولى لبرنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة فً دبً بٌن  10و 12كانون األول/دٌسمبر فً إطار مهرجان دبً
السٌنمابً الدولً .ونظرا إلى تعاون آفاق المتواصل مع مهرجان دبً السٌنمابً الدولً ،أُتٌحت الفرصة ل ألربعة مشارٌع
استفادت من منح برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة اللمشاركة فً المبادرة الجدٌدة التً أطلقها المهرجان تحت عنوان " Dubai
 "Docsلؤلفبلم الوثابقٌة.
تهدؾ مبادرة " " Dubai Docsإلى نشر االهتمام والوعً حول إخراج األفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة فً العالم العربً من خبلل
مساعدة مجموعات محدّدة من المخرجٌن/المنتجٌن العرب على التواصل بشكل ملموس مع خبراء فً مجال األفبلم الوثابقٌة
ٌؤتون للمشاركة فً مهرجان دبً السٌنمابً الدولً من العالم العربً وأوروبا والوالٌات المتحدة .وقد تولّت آفاق تعرٌؾ
الخبراء إلى مخرجً األفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة العرب وقدّمت تحلٌبل متخصّصا حول ظروؾ اإلنتاج السٌنمابً فً المنطقة.
ضمّت مبادرة " "Dubai Docsلؤلفبلم الوثابقٌة:
 ثمانً مجموعات من المنتجٌن/المخرجٌن (مع المشارٌع الوثابقٌة اإلبداعٌة المختارة) بٌن  15و 20صانع قرار (من منتجً األفبلم الوثابقٌة ومولّفٌن تلفزٌونٌٌن وموزعٌن ووكبلء بٌع وممولٌن وصنادٌقدعم السٌنما وممثلٌن عن جمعٌات ؼٌر ربحٌة) ُ
طلب منهم إعطاء آرابهم فً المشارٌع ٌوم  12كانون األول/دٌسمبر.
شملت مشارٌع برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة ما ٌلً:
" -طعم الثورة" لماٌا الخوري (سورٌا)

 "أحمد فً ببلد العجابب" ألرٌج السحٌري (تونس)" -سجن" لرنا عٌد (لبنان)

 "حكاٌة عنؾ" لدالٌة بخٌت (المملكة العربٌة السعودٌة)قام برنامج " "Dubai Docsلؤلفبلم الوثابقٌة ،بدعم من فرٌق من المستشارٌن ،بتعرٌؾ مجموعات برنامج آفاق لؤلفبلم
الوثابقٌة إلى سوق دبً الدولً وبتدرٌبهم على تقدٌم مشارٌعهم .واستفادت المجموعات األربع أٌضا من خبلل التروٌج
لمشارٌعهم فً ملؾّ خاصّ بسوق دبً الدولً وُ ّزع مسبقا على ضٌوؾ مبادرة " "Dubai Docsالذٌن حضروا مهرجان
دبً السٌنمابً الدولً وتراوح عددهم بٌن  15و 20شخصا .خبلل جلسة تقدٌم المشارٌع وبعدها ،حظً فٌلما "أحمد فً ببلد
العجابب" و"طعم الثورة" باهتمام إعبلمً كبٌر ،وال سٌما من جانب التلفززٌون األلمانً وقناة آرتً .ث ّم أجرٌت جلسات
حوارٌة مع المجموعتٌن استمرّت طوال فترة بعد الظهر.
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بسيانج ثقاطعات

خلؾ الجدار ،كرٌمة زبٌر

سوف ٌطوي برنامج تقاطعات صفحته األخٌرة بعد مرور عامٌن على إطالقه .إنّ المشارٌع
اإلثنتً عشرة التً ٌض ّمها هً فً مراحل مختلفة من التطوٌر ،إذ إنّ بعضها فً طور اإلنتاج
وبعضها فً مرحلة ما بعد اإلنتاج ،واثنٌن قد اكتمال ،وثالثة مشارٌع ال تزال فً مرحلة ما
قبل اإلنتاج .فً ما ٌلً وصف لمضمون المشارٌع وأحدث المعلومات حولها.
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وضع المشارٌع
المستفٌد :رفقً عساؾ (األردن)

المرحلة :ما بعد اإلنتاج
المشروع :المنعطؾ  -روابً طوٌل
فً احدى اللٌالًٌ ،صل صراخ مجلجل وناء الى مسامع
راضً ،وهو أردنً من أصول فلسطٌنٌة ٌعانً الرهاب
االجتماعًٌ .تجاوز الرجل وضعه المرضًّ وٌضًء
األنوار فً منزله الكابن فً باص صؽٌر من طراز
فولسفاؼن .والحال ان حركة انارة األضواء البسٌطة فً
الظاهر ،ستدفع به وفً سرعة الى االنخراط فً رحلة
تؽٌر نمط حٌاته الخاصة جدا ومسارها .تجري حوادث
عدة ؼٌر متوقعة فً الطرٌق ،ذلك ان ذكرٌات الماضً
والحاضر فضبل عن االوهام المفاجبة تكشؾ عن نفسها
عبر مواجهات جماعٌة.
الحالةٌ : :عمل رفقً حالٌّا على النسخة الثانٌة من فٌلمه.
ّ
مإخرا كً ٌُعرض فً سوق اإلنتاج
وقد اختٌر المشروع
المشترك ضمن إطار مهرجان ثٌسالونٌكً السٌنمابً
الدولً .فً الوقت الراهنٌ ،قوم فرٌق اإلنتاج ،روال
ناصر ومحمد حفظً (فٌلم كلٌنٌك ،مصر) بتموٌل مرحلة
ّ
مإخرا صفقتٌن مع شرك َتً إنتاج
ما بعد اإلنتاج ،وقد عقدا
ألمانٌة ورومانٌة.
تارٌخ التسلٌم :شباط 2014
المستفٌد :أحمد ؼصٌن (لبنان)

المرحلة :ما قبل اإلنتاج
المشروع :فً حدا هون؟  -روابً طوٌل
خبلل الهجوم اإلسرابٌلً على لبنان عام ٌ ،2006ختبا
مروان مع أربعة من سكان قرٌته الجنوبٌة فً الطابق
السفلً من أحد البٌوت لكن سرعان ما ٌحتل سبعة جنود
اسرابٌلٌون الطابق األول من المنزل نفسه .فً هذا الوضع
الدقٌق والخطٌر ،تخرج األمور عن السٌطرة.
الحالة :انتهى العمل على السٌنارٌو منذ شهرٌن بعد
خوض جولتٌن من إعادة الكتابة مع المخرج ؼسان سلهب
والمنتجة عبلة خوري .نتٌجة لعبلقة الشراكة بٌن آفاق
ومهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً ،شارك هذا المشروع فً
سوق "سٌنٌلٌنك" لئلنتاجات المشتركة التابع للمهرجان فً
شهر تموزٌ/ولٌو الماضً .وفً ختام المرجان ،أبرم
الفرٌق المشارك فً المشروع اتفاقا مع شركة اإلنتاج
األلمانٌة "أونافٌلم" كً تشارك فً إنتاج الفٌلم .إضافة إلى

بهٌة بن شٌخ لفقون

منحة آفاق ،حظً فٌلم "فً حدا هون؟" بدعم شبكة رادٌو
وتلفزٌون العرب ( .)ARTوٌُفترض أن ٌدخل المشروع
مرحلة ما قبل اإلنتاج فً كانون األول/دٌسمبر ،وأن ٌبدأ
التصوٌر بشكل رسمً فً نٌسان/أبرٌل من العام ،2014
على أن ُتقام قبل التصوٌر ورشة عمل حول التمثٌل ،ذلك
أن المخرج أحمد ؼصٌن ٌرؼب فً العمل مع أشخاص ال
ٌمتهنون التمثٌل.
تارٌخ التسلٌم :تشرٌن االول
المستفٌد :بهٌة بن الشٌخ لفقون (الجزابر)

المرحلة :ما بعد األنتاج
المشروع :جزابرٌون :الحالة الراهنة ،الحالة الذهنٌة -
وثابقً طوٌل
كانت نقطة البداٌة سإاال :لماذا لم تحدث الثورة فً
الجزابر؟ بحثت فً القاموس ،فً المحٌط الذي أعٌش فٌه،
على أرض الواقع ،فؤدركت إلى أي مدى تؽٌر مفهوم هذه
الكلمة فً الجزابر .لقد اتخذ المصطلح وما ٌرمز إلٌه
معنى سلبٌا ومإلما مع مرور السنٌن وتعاقب األنظمة
والسٌاسات واألحداث .إننا نختبر انزالق المعانً .فهل
نختبر انزالق الثورة أٌضا؟
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الحالةٌ :كان ٌنتهً العمل على تولٌؾ الفٌلم مع الخبٌرة
نادٌة بن رشٌد (التً سبق أن عملت مع مخرجٌن بارزٌن
من أمثال عبد الرحمن سٌساكو ومرزاق علواش وٌمٌنة
بن قٌقً وؼٌرهم) .وتكمن الخطوة التالٌة فً السعً إلى
المشاركة فً المهرجانات السٌنمابٌة المقبلة.
تارٌخ التسلٌم :كانون االول 2014
المستفٌد :فٌلٌب رزق وٌاسمٌنة متولً (مصر)

المرحلة :األنتاج
المشروع :خارج/فً الشارع  -وثابقً طوٌل
ٌتمحور الفٌلم حول العمال .فً خضم الثورة المصرٌة،
فقد بعض العمال أحد األصدقاء او االقارب ،فً حٌن
استمر اصحاب المصانع فً استؽبلل السواد األعظم منهم
فً موازاة اظهار عدد كبٌر منهم قدرة على المقاومة.
ٌجمع الفٌلم بٌن الوثابقً والتخٌٌل بهدؾ ان تتم رإٌة
الثورة المصرٌة من منظور العمال خارج بوابات المصنع
الضخمة وبعٌدا من سبلسل التجمٌع واآلالت الصدبة.
نرٌد ان نتحدى الخطاب البصري المنوط بدور العمال فً
السٌنما ،ناهٌك بتحدي الخطاب السٌاسً المتعلق بهوٌة
الثوار فً مصر.
الحالة :حصل الفٌلم حتى اآلن على ربع التموٌل الذي
ٌتطلبه اإلنتاج ،وٌخوض الفرٌق فً الوقت الراهن نقاشا
مع شركة فرنسٌة حول إمكانٌة تحقٌق إنتاج مشترك معها،
ذلك أنها قادرة على مساعدة هذا الفٌلم لٌصل إلى أكبر
عدد ممكن من جمهور المنطقة .نظرا إلى عبلقة الشراكة
بٌن آفاق ومهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً ،شارك هذا
المشروع فً سوق "سٌنٌلٌنك" لئلنتاجات المشتركة التابع
للمهرجان فً شهر تموزٌ/ولٌو الفابتٌ .قوم المخرجان
بتصوٌر لقطات وثابقٌة قصٌرة منذ العام  2012لؽاٌة
البحث والتطوٌر ،على أن ُتدرج الحقا فً الفٌلم.
ٌُتو ّقع أن ٌبدأ التصوٌر األساسً بٌن كانون األول/دٌسمبر
 2013ونٌسان/أبرٌل  .2014وٌُفترض أن ٌدخل الفٌلم
مرحلة ما بعد اإلنتاج فً شهر أٌار/ماٌو  ،2014وأن
ٌصبح الفٌلم جاهزا بحلول نهاٌة العام .2014

المستفٌد :حازم الحموي (سورٌة)

المرحلة :ما بعد األنتاج
المشروع :كارافان فً ؼرفة  -وثابقً طوٌل
فً العام  2011بدأ حراك شعبً فً سورٌا بعد حالة من

الركود السٌاسً دامت أكثر من أربعٌن عاماَ .ومع بداٌة
الحراك بدأ القتل ٌمارس بحق من ٌقرر النزول للشارع
شاهراَ ؼضبه .فً األشهر األولى انتابنً شعور عمٌق بؤن
الموت قرٌب منً ,و كٌؾ ال وهو ٌمارس بشوارع
مجاورة للشارع الذي أقطن به ,قررت أن أواجه هذا
الشعور بنوع من الشجاعة و اإلٌجابٌة بؤن أقوم باألفعال
التً تحقق لً المتعة .و كمن ٌرٌد أن ٌترك األثر األخٌر
فً حٌاته و اتجهت بالفطرة إلى األمرٌن األكثر إمتاعا َ لً
و هما الرسم و التصوٌر بالكامٌرا ,منحنً الرسم تلك
المساحة من الزمن ألكون مع نفسً بما ٌحمل ذلك من
تداع لؤلفكار و نكوص نحو الذاكرة وربط ما ٌحصل
ِ
ببلدي مع تلك الذاكرة المثقلة بالعنؾ ككثٌر من شوارع
سورٌا فً هذه الفترة ,العالم كله كان ٌنظر إلى هذا العنؾ
كشًء (جدٌد) مستهجن ولكنً كنت أعرفه تمام المعرفة,
عرفته فً المدرسة والشارع واألسرة هو بالنسبة لً قدٌم
قدم والدتً ,و لكنه ٌطفو اآلن على السطحٌ .روي الفٌلم
قصصا من سورٌا ،قصصا شخصٌة وأخرى متعلقة
بمجتمعنا ،إن كان من الحاضر أو من الماضً ،لٌشرح
سبب اندالع هذه الثورة وكٌؾ ٌمكن للروح أن تتؽٌر من
تمنً الموت إلى الرؼبة فً الحٌاة
الحالة :سافر حازم إلى فرنسا فً شهر آب/أؼسطس
الفابت لٌبدأ عملٌة التولٌؾ .أصبحت النسخة ؼٌر النهابٌة
المنتجٌن األساسٌٌن وهما
جاهزة ،وقد نالت استحسان
َ
قنا َتً آرتً والتلفزٌون الفرنسً .وقد أرسلت المنتجة
الفرنسٌة ناتالً كومب والمنتج األلمانً هٌنو دٌكٌرت،
الفٌلم إلى مهرجان برلٌن الٌنمابً الدولً على أمل أن
ٌُعرض هناك للمرة األولى فً شهر شباط/فبراٌر المقبل.
تارٌخ التسلٌم :كانون االول 2014
المستفٌد :سارة إسحاق ( الٌمن)

المرحلة :المشروع كامل
المشروع :بٌت التوت  -وثابقً طوٌل
ٌبلحق الفٌلم عملٌة توثٌق شخصٌّة للقاء عابلً ٌجمع
أفرادا على عبلقة متوترة .لن ٌلبث هذا اللقاء ان ٌشهد
تصعٌدا لٌصٌر تمردا شعبٌا ؼامراٌ .ركز الفٌلم على
الدٌنامٌات المتبدلة القابمة بٌن الرجال والنساء فً اطار
العابلة الٌمنٌة الحدٌثة ،لٌمتحن مجمل االفكار المسبقة فً
خصوص الهوٌة والعادات والصبلت العابلٌة واالجتماعٌة
فً موازاة بروز مشاركة النساء وادوارهن لٌصرن جزءا
اساسٌا من الثورة الٌمنٌة.
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الحالة :عُرض الفٌلم للمرة األولى فً قسم بانوراما ضمن
مهرجان أمستردام الدولً للفٌلم الوثابقً فً تشرٌن
الثانً/نوفمبر  ،2013كما عُرض أٌضا ضمن فعالٌات
مهرجان دبً السٌنمابً الدولً فً كانون األول/دٌسمبر
.2013
المستفٌد :محمد رشاد (مصر)

المرحلة :ما قبل اإلنتاج
المشروع :النسور الصؽٌرة  -وثابقً طوٌل
بٌن جٌل اآلباء من ٌسارًٌ ستٌنات وسبعٌنات القرن
الماضً ،وجٌل أبنابهم ،تدور أحداث الفٌلم حول مواجهة
بٌن الجٌلٌن .أحبلم ،طموحات ،عمل سٌاسً ،فشل،
إحباط ،اؼتراب وأخٌرا ثورة ...وفً خضم تلك المواجهة،
ٌقؾ صانع الفٌلم الذي ٌطرح عبلقته بوالده كوجه آخر
للمقارنة.
ّ
الحالة :شارك رشاد فً ورشة عمل مكثفة دامت ثبلثة
أسابٌع مع المنتجة والمستشارة الفنٌّة فرٌدة فدانً فً شهر
تموزٌ/ولٌو  .2013أفضت ورشة العمل إلى بلورة خطة
جدٌدة لمعالجة الفٌلم وإنتاجه ،وأصبحت فدانً منتجة
المشروع ،كما أ ّنها ستنضم إلى المخرج فً القاهرة حٌث
سٌجري التصوٌر فً كانون الثانًٌ/ناٌر .وسوؾ تنتهً
مرحلة اإلنتاج فً شهر حزٌرانٌ/ونٌو ،وتلٌها مرحلة
التولٌؾ ،على أن ٌتواصل العمل فً هذه األثناء على جمع
المال البلزم لمرحلة ما بعد اإلنتاج بشكل متزامن.
تارٌخ التسلٌم :أٌلول 2014
المستفٌد :فادي ٌنٌتورك (لبنان)

المرحلة :اإلنتاج
المشروع :مونٌومنتم  -وثابقً طوٌل
ماذا لو كان مصٌر النصب التذكارٌة النسٌان؟ أو كان
مصٌرها التكٌٌؾ أو حتى التدمٌر؟ كابوس ٌبلحق
أصحاب هذه النصب .فً خضم التؽٌرات التً ٌشهدها
العالم العربًٌ ،تؤرجح مصٌر عدد من النصب التذكارٌة
فٌه بٌن التمجٌد واإلنكار وبٌن التؽٌٌر والفناء أو ربما
البكاء على األطبلل.
الحالة :دخل فادي مرحلة التولٌف التً ستنقسم فً
جزءٌن :األولى فً بٌروت والثانٌة فً فرنسا مع
المونتٌرة نادٌا بن رشٌد.
المستفٌد :مازن خالد (لبنان)

المرحلة :المشروع كامل

المشروع :رجل خطٌر جدا  -روابً قصٌر
بٌروت ،لبنان ،نٌسان  .2012تتراءى الحٌاة هنا طبٌعٌة
قدرما ٌمكن فً مدٌنة مماثلة .ؼٌر ان ثمة شٌبا فً طور
الؽلٌان تحت السطح .فٌما ٌواصل الناس حٌاتهم على نحو
عادي ،تجري مطاردة أحد الناشطٌن عبر شوارع الحمرا.
فً الوقت عٌنهٌ ،نتقل كٌس مشبوه المحتوى وبسهولة من
شخص الى آخر قبل ان ٌجري نقله لٌبلػ احد مقاهً
الحمرا المكتظة حٌث ٌترقب الوجهة التً سٌسلكها.
الحالة : :استضاؾ مهرجان دبً السٌنمابً الدولً
العرض األول لهذا الفٌلم فً شهر كانون األول/دٌسمبر
 ،2012وعُرض أٌضا فً إطار مهرجان أٌام بٌروت
السٌنمابٌة فً شهر آذار/مارس .2013
المستفٌد :جمال فوزي (تونس)

المرحلة:ما قبل اإلنتاج
المشروع :انقطاع  -روابً قصٌر
تعٌش تونس على وقع الرعب والعنؾ بعد ٌومٌن على
الرابع عشر من كانون الثانًٌ .سود مناخ من البلستقرار
فً الببلد وفً نفوس المواطنٌن .تنشؽل مسإولة
االكسسوار فً القطاع السٌنمابً "رملة" ( 26عاما) ومنذ
اسابٌع ،فً تصوٌر فٌلم تشوٌقٌ .جبر فرٌق العمل على
اتمام األٌام القلٌلة الباقٌة من التصوٌر فٌستؤنؾ نشاطه فً
مناخ من التشنج القوي .قبل خمس وعشرٌن دقٌقة من
سرٌان منع التجول ،تؽادر رملة مكان التصوٌر عاقدة
العزم على العودة الى منزلها مباشرة .ؼٌر ان المرأة
الخاببة فً أعقاب ٌوم عمل ضاؼط ومتوتر ،تنسى أحد
التفاصٌل األساسٌة لتجد نفسها فً وضع معقد لن ٌلبث ان
ٌصٌر خطٌرا.
الحالةٌ :عمل جمال بشكل وثٌق مع عدد من المستشارٌن.
وقد شارك فً ورشة عمل دامت ثبلثة أٌام وأقٌمت فً
بٌروت فً شهر آذار/مارس ،تخلّلتها لقاءات ثنابٌة مع
ؼسان سلهب ومٌشال كمّون ودرّة بوشوشة .فً أعقاب
هذه اللقاءات المكثفة ،أعاد المخرج كتابة السٌنارٌو وقدّم
طلبا للحصول على دعم مالً من وزارة الثقافة فً تونس.
لدعم مشروعه الراهن ومشارٌعه المقبلة بشكل أفضل،
تعاون جمال مع ؼٌره من المنتجٌن والمخرجٌن الشباب
فً تونس إلنشاء اتحاد المنتجٌن الشباب الرامً إلى إنتاج
أفبلم قصٌرة من خبلل تبادل المواد والمهارات .وسٌش ّكل
فٌلم "انقطاع" المشروع األول الذي سٌصدر عن هذا
االتحاد ،وقد تقرّر أن ٌبدأ التصوٌر فً شهر كانون
األول/دٌسمبر .2013
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والمصوّ رة الفنٌّة كٌرستن جونسن .وتقرَّ ر أن ٌدخل
المشروع مرحلة ما قبل اإلنتاج فً بداٌة العام .2014
تارٌخ التسلٌم :حزٌران 2014
المستفٌد :محمد شوقً حسن (مصر)

المرحلة :تطوٌر

فوزي جمال

المستفٌد :كرٌمة الزبٌر (المؽرب)

المرحلة :تطوٌر
المشروع :خلؾ الجدار  -روابً قصٌر
ٌحكً الفٌلم قصة "نادٌة" التً تعٌش منذ والدتها فً حً
صفٌحً مخفً وراء جدارٌ ،فصل هذا الحً عن بقٌة
المدٌنة .لكن سوؾ ٌعرؾ هذا الجدار حدثا لم ٌتوقعه احد.
فللمرة األولى ٌتم طبلء هذا الجدار من قبل السلطات .ترى
لماذا هذا اإلهتمام المفاجا؟
الحالة :طلبت كرٌمة بإرجاء الدفعة الثانٌة من المنحة التً
حصلت علٌها ألنها تحتاج إلى تؤجٌل التصوٌر إلى أن
تفتح المدارس أبوابها مجدّدا .وكانت قد بدأت مرحلة
تطوٌر الفٌلم جدٌّا فً شهر آذار/مارس  ،2013إذ أعادت
كتابة السٌنارٌو بمساعدة استشارٌّة من المخرجة

المشروع :وعلى صعٌد آخر – تجرٌبً
"وعلى صعٌد آخر" هو محاولة لرصد العبلقة المتؽٌرة
بٌن مصري ٌعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك والتطورات
السٌاسٌة الجارٌة فً بلده وكٌفٌة التناول اإلعبلمً لها.
تتشكل هذه التجربة السمعٌة البصرٌة من خبلل تجاور
الصور من مختلؾ البٌبات التً ٌتواجد فٌها المإلؾ داخل
المدٌنة ،مع مقاطع صوتٌة من البرامج الحوارٌة
المصرٌة ،لتعكس تطور حالة االؼتراب واإلنفصال عن
الواقع المادي ،والتناقض بٌن سكون الحٌاة فً نٌوٌورك
ووتٌرة األحداث والمناقشات المحٌطة بها فً مصر.
الحالة :بٌن شهري أٌلول/سبتمبر وتشرٌن الثانً/نوفمبر
من العام  ،2013أنهى محمّد تصوٌر الفٌلم فً القاهرة
ونٌوٌورك ،وشارك فً ورشة تدرٌبٌة حول الكتابة فً
دار إقامة ماكدوٌل فً نٌوهامشٌر ،حٌث أنهى النص
وأجرى بحوثا حول الفٌلم .وقد تق ّرر إجراء التولٌؾ فً
القاهرة بٌن كانون األول/دٌسمبر  2013وشباط/فبراٌر
ٌ ،2014لٌه تصمٌم الصوت فً شهري آذار/مارس
ونٌسان/أبرٌل من العام .2014
تارٌخ التسلٌم :أـٌار2014
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الدعم المهنً لكل مشروع
بعد االستفادة من ثبلث ورش عمل أقٌمت فً العام  ،2012اتخذ ك ٌّل من مشارٌع برنامج "تقاطعات" منحى فرٌدا لمواجهة
التحدٌات الخاصّة به .إذا ،لم تعد ورش العمل الجماعٌة أفضل نموذج ٌُحتذى به فً العام ّ ،2013
فنظمت آفاق عوضا عن
ذلك لقاءات ثنابٌة مع المستشارٌن ،فٌما بقٌت على عبلقة وثٌقة مع المخرجٌن ومنتجً مشارٌعهم طوال مدة العمل ،من أجل
تحدٌد شكل المساعدة المهنٌة التً سٌحتاجون إلٌها.
 ُنقل رفقً عساؾ ،مخرج فٌلم "المنعطؾ" ،جوّ ا إلى بٌروت فً بداٌة شباط/فبراٌر كً ٌلتقً بمستشاره ؼسان سلهبلخوض الجولة األخٌرة من النقاشات المكثفة قبل التصوٌر الذي ٌُتو ّقع أن ٌبدأ فً آذار/مارس.
 أتى جمال فوزي ،مخرج فٌلم "انقطاع" ،إلً بٌروت فً شهر آذار/مارس والتقى بمستشاري برنامج تقاطعات ،ؼسانسلهب ودرّة بوشوشة ،فضبل عن مستشار جدٌد هو مٌشال كمّون الذي أوصت به آفاق نظرا إلى خبرته فً مجال األفبلم
القصٌرة.
 نتٌجة للحملة التروٌجٌة التً استفاد منها فٌلٌب رزق وٌاسمٌنة متولً ،مخرجا فٌلم "برّه فً الشارع" ،فً ورشة عملبرنامج تقاطعات التً أقٌمت فً إطار مهرجان دبً السٌنمابً الدولً ،تل ّقى المخرجان دعوة للمشاركة فً برنامج
"مشؽل مهرجان كان السٌنمابً" فً حزٌرانٌ/ونٌو  2013حٌث استفادا أٌضا من النقاشات حول أهمٌة التواصل
واإلنتاج المشترك فً المجال السٌنمابً.
 أتاحت الشراكة بٌن آفاق وسوق "سانً ساٌد اوؾ ذا دوك" لئلنتاجات المشتركة الذي أقٌم فً مدٌنة ال روشٌل الفرنسٌةفً شهر حزٌرانٌ/ونٌو مشارك َة فادي ٌنٌتورك ،مخرج فٌلم "مونٌومنتم" فً اجتماعات ثنابٌة مع خبراء التولٌؾ
المفوّ ضٌن والمو ّزعٌن والمنتجٌن المساعدٌن.
 أتاحت الشراكة بٌن آفاق ومهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً إدراج فٌلم "فً حدا هون؟" ضمن مشارٌع سوق اإلنتاجاتالمشتركة التابع للمهرجان ،بحضور المخرج والمنتج اللذٌن نجحا فً إبرام اتفاق إنتاج مشترك مع شركة اإلنتاج األلمانٌة
"أونافٌلم" .واستفاد أٌضا من هذه الشراكة فٌلم "رجل خطٌر جدّا" للمخرج مازن خالد الذي أدرج ضمن برنامج عروض
المهرجان التً كانت آفاق قٌّمة علٌه.
 فً شهر تشرٌن األول/أكتوبر ،وبدعوة من سوق األفبلم الوثابقٌة األورومتوسطً" ،مٌدٌماد" ،شارك فٌلم "مونٌومنتم" فًمنتدى تقدٌم األفبلم الذي أقٌم ضمن فعالٌات المهرجان .إضافة إلى ذلك ،سمحت الجهود التً بذلها فادي ٌنٌتورك ومدٌر
مهرجان العراق للفٌلم القصٌر والمستفٌد من منحة آفاق فً فبة البحوث والتدرٌبات واألنشطة اإلقلٌمٌة ،نزار الراوي،
للمخرج والمنتج بزٌارة بؽداد والحصول على اإلذن الضروري إلنهاء التصوٌر فً الببلد.
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التو ّقعات للعام 2014
ستواصل آفاق فً العام  2014توفٌر المساعدة المهنٌّة التً تحتاجها المشارٌع المدرجة ضمن برنامج تقاطعات:
 إقامة ورشة عمل حول تولٌؾ األفبلم مخصّصة لؤلفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة فً بٌروت فً أٌار/ماٌو أو حزٌرانٌ/ونٌو.سٌشارك فً هذه الورشة عد ٌد من األفبلم الوثابقٌة التً حصلت على دعم آفاق ،من ضمنها اثنان أو ثبلثة من برنامج
"تقاطعات".
 إقامة أسبوع آفاق السٌنمابً فً شهر آذار/مارس فً بٌروت من أجل عرض عدد من األفبلم التً حصلت على دعمآفاق ،من ضمنها مشارٌع "تقاطعات" التً أنجزت مثل "بٌت التوت" لسارة إسحق.
 -الدعم االستشاري ألي مشروع وفق ما تملٌه الحاجة.
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بسيانج الفيلو الوثائقي العسبي

نداء سٌنوكروت

مع ختام الدورة الثالثة واألخٌرة لبرنامج الفٌلم الوثائقً العربً فً العام  ،2012كما كان
مخ ّططاً ،بدأ المستفٌدون من منح آفاق ٌنالون اعترافا ً أكبر .وقد استفاد الفائزون الجدد بمنح
آفاق فً فئة برنامج الفٌلم الوثائقً العربً من حضور ورشة العمل التً استضافتها آفاق
تلك السنة.
كما أدّى االعتراف الدولً الذي ناله المستفٌدون من منح برنامج الفٌلم الوثائقً العربً دوراً
بارزاً فً العام .2013
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االعتراف الدولً والجوائز التً حصدتها المشارٌع الفائزة بمنح برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً فً العام 2013
"العودة إلى حمص" لطالل دٌركً فً إطار مشروع
"بلدي" (برنامج الفٌلم الوثائقً العربً)2009 ،
 جرى العرض العالمً األول والعرض االفتتاحً فًمهرجان أمستردام السٌنمابً الدولً للفٌلم الوثابقً
فً تشرٌن الثانً/نوفمبر .2009
 حاز جابزة لجنة التحكٌم الكبرى لمهرجان صندانسالسٌنمابً
ّ
"شالط تونس" لكوثر بن هن ٌّة (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2009 ،
 حصد جابزة فً إطار مهرجان فرٌبورغ السٌنمابًالدولً ،سوٌسرا ،فً نٌسان/أبرٌل.
 اختٌر للمشاركة فً ورشة عمل "فاٌنل كت فًفٌنٌسٌا" التً ّ
نظمتها الدورة السبعٌن من مهرجان
البندقٌة السٌنمابً الدولً فً آب/أؼسطس بهدؾ دعم
األفبلم األفرٌقٌة فً مراحل اإلنتاج النهابٌة.
 فاز بجابزة فً مجموعة الصورة "سٌنٌماج" فًبارٌس ،وبجابزة أخرى فً مهرجان "بٌنالً البندقٌة"
فً آب/أؼسطس.

 حصد جابزة أفضل فٌلم وثابقً فً مهرجان"سٌنٌمٌد" الدولً ألفبلم البحر األبٌض المتوسط فً
مدٌنة مونبلٌٌه الفرنسٌة فً تشرٌن الثانً/نوفمبر.
"فدائً" لدامٌان أونوري (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2011 ،
 فاز بجابزة القلعة الفضٌة لؤلفبلم الوثابقٌة ضمنمهرجان "فٌست – مخرجٌن جدد ،أفبلم جدٌدة" فً
البرتؽال فً حزٌرانٌ/ونٌو.
 عُرض للمرة األولى فً معهد العالم العربً فًبارٌس ،فرنسا ،فً تشرٌن الثانً/نوفمبر.
"كما لو أننا نمسك بكوبرا" لهالة العبدهللا (برنامج الفٌلم
الوثائقً العربً)2011 ،
 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة فً لبنانفً آذار/مارس
 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،فً نٌسان/أبرٌل
 عُرض ضمن المهرجان الدولً للسٌنما العربٌة فًمدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة فً أٌار/ماٌو

 جرى العرض العالمً األول فً مهرجان دبًالسٌنمابً الدولً فً اإلمارات العربٌة المتحدة فً
كانون األول/دٌسمبر.

"بٌت بٌوت" لندٌن نعوس (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2011 ،

"كامٌرا/امرأة" لكرٌمة الزبٌر (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2009 ،

 شارك فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسا بٌن 19و 26نٌسان/أبرٌل.

 عُرض للمرة األولى فً مهرجان هٌومن راٌتسووتش السٌنمابً فً لندن فً آذار/مارس.

"حبٌبً بٌستنانً عند البحر" ل َمٌس دروزة (برنامج
الفٌلم الوثائقً العربً)2011 ،

 فاز بجابزة حقوق اإلنسان ضمن مهرجان "فٌدادوك"الدولً للفٌلم الوثابقً فً أكادٌر ،المؽرب ،فً
نٌسان/أبرٌل.

 عُرض للمرة األولى أمام صالة تع ّج بالمشاهدٌنوحظً باستحسان الن ّقاد فً مهرجان تورونتو
السٌنمابً الدولً فً أٌلول/سبتمبر.
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 عُرض فً مهرجان دبً السٌنمابً الدولً فًاإلمارات العربٌة المتحدة فً كانون األول/دٌسمبر.

" ٌا من عاش" لهند بوجمعة (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2012 ،

"أسطوانة مح ّطمة" لبارٌن ج ّدو (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2011 ،

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان ،فًآذار/مارس

 عُرض للمرة األولى فً تشرٌن األول/أكتوبر ضمنمهرجان الٌبزغ الدولً لؤلفبلم الوثابقٌة.

 عُرض فً مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً فًالبوسنة والهرسك فً آب/أؼسطس

" :74استعادة النضال" لرانٌا ورائد رافعً (برنامج
الفٌلم الوثائقً العربً)2011 ،

 عُرض فً مهرجان "بٌن سٌنمابٌات" الدولً لسٌنماالمرأة فً القاهرة ،مصر ،فً تشرٌن الثانً/نوفمبر.

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان ،فًآذار/مارس

" خادمة لكل واحد" لماهر أبً سمرا (برنامج الفٌلم
الوثائقً العربً)2012 ،

 عُرض فً مهرجان "بٌن سٌنمابٌات" الدولً لسٌنماالمرأة فً القاهرة ،مصر ،فً تشرٌن الثانً/نوفمبر.

 شارك كمشروع فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسافً نٌسان/أبرٌل.

"اللً بٌحب ربنا ٌرفع إٌدو لفوق" لسلمى الطرزي
(برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2011 ،و)2012

"حدٌقة أمل" لنادٌا شهاب (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2012 ،

 فاز بجابزة "المهر العربً" عن أفضل فٌلم وثابقًفً مهرجان دبً السٌنمابً الدولً فً اإلمارات
العربٌة المتحدة فً  14كانون األول/دٌسمبر حٌث
قدم فً عرضه العالمً األول

 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،فً نٌسان/أبرٌل
 عُرض فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسا فًنٌسان/أبرٌل.
"كاونتر بالنس" لسلٌم مراد (برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً)2012 ،
 شارك كمشروع فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسافً نٌسان/أبرٌل
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ورش العمل والدعم المهنً
ورشة عمل لتطوٌر برنامج الفٌلم الوثائقً العربً للعام  ،2012بٌروت
استضافت آفاق ورشة عمل لتطوٌر مشارٌع برنامج الفٌلم الوثابقً العربً للعام  2012بٌن  22و 24من شهر شباط/فبراٌر
 ، 2013بالتعاون مع فرٌق من المستشارٌن ذوي الخلفٌات السٌنمابٌة والجؽرافٌة المختلفة .وشاركت فً ورشة العمل سبعة
أفبلم وثابقٌة:
-

"حكاٌة خرافٌة من فلسطٌن" لدانا أبو رحمة (لبنان)
" كاوننربالنس" لسلٌم مراد (لبنان)
"خبز ومبلبكة" لرشٌد بًٌ (المؽرب)
"أم الؽاٌب" نادٌن صلٌب (مصر)
"أن تخاؾ من األماكن المؽلقة" لمرٌم مكاوي (مصر)
"الشؽلة" لرامز مخاٌل (مصر)
"مهنة قاتلة" للخٌّر زٌدانً (الجزابر)

كانت معظم هذه األفبلم الوثابقٌة فً مرحلة التطوٌر ،فٌما كان اثنان منها فً مرحلة االنتاج ،وأحدها فً مرحلة ما بعد
اإلنتاج.
وت ّم حشد فرٌق ممتاز من المستشارٌن إلعطاء المخرجٌن مبلحظات حول أعمالهم ،وإلطبلعهم على مستجدات سوق اإلنتاج
السٌنمابً ،كما وإلٌجاد مصادر تموٌل إضافٌة ،وتقدٌم الحلول المحتملة للعوابق اللوجستٌة التً ٌواجهها المخرجون.
وتضمنت اللجنة االستشارٌة:
 المستشار والناقد فً مجال األفبلم الوثابقٌة توٌه ستٌن مولر (الدنمارك) المنتجة جوسلٌن بارنز (الوالٌات المتحدة األمٌركٌة) المنتج ومدٌر المهرجانات عروة النٌربٌة (سورٌا) المخرج والمنتج محمد سوٌد (لبنان)تضمّنت ورش العمل جلسات فردٌة وجماعٌة وعروضا لؤلفبلم.
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السٌرة الذاتٌة للمستشارٌن

محمد سوٌد (لبنان) :كاتب لبنانً و ناقد سٌنما و مخرج أفبلم وثابقٌة .وُ لد محمّد سوٌد فً بٌروت وبدأ مسٌرته المهنٌة ناقدا
سٌنمابٌّا فً صحٌف َتً "السفٌر" و"النهار" و كاتبل لمجموعة من الكتب والدراسات مثل "السٌنما المإجلة" و "ٌا فإادي ".قام
بإخراج فٌلمه األول "ؼٌاب" فً  1990و ثم بادر فً إخراج أفبلمه الوثابقٌة و برامجه التلفزٌونٌة و عرؾ خاصة لثبلثٌته
الوثابقٌة ذات السمة الذاتٌة هً" :تانؽو األمل" ( )1998و"عندما ٌؤتً المساء" ( )2000و"حرب أهلٌة" (ٌ .)2002عمل
فً الوقت الراهن كالمنتج األول ومدٌر إدارة القسم الوثابقً فً قناة العربٌة اإلخبارٌة فً حٌن ال ٌزال صنع أفبلمه الخاصة
(.)2010
توي ستٌن ملٌر(دنمارك):
عمل فً مجال األفبلم الوثابقٌة القصٌرة لمدة عشرٌن عاما فً المجلس الدنماركً لؤلفبلم ،كمحرر وناطق رسمً وربٌس قسم
التوزٌع والمعلومات .وساهم فً كتابة مقاالت لصحؾ ومجبلت محلٌة وعالمٌة .وقد شارك فً تؤسٌس مهرجان دول البلطٌق
للسٌنما والتلفزٌون ،ومإسسة "فٌلمكونتاكت" لؤلفبلم الوثابقٌة فً االتحاد األوروبً .وشارك فً مهرجانات أوروبٌة لؤلفبلم
القصٌرة واألفبلم الوثابقٌة ؼالبا كعضو فً هٌبة التحكٌم ،وأعطى دروسا وندوات حول األفبلم الوثابقٌة فً أكثر من  30دولة.
فً العام  ،2004حاز على جابزة "روس" الدنماركٌة لمساهماته فً مجال األفبلم الوثابقٌة فً الدنمارك وأوروبا .وفً العام
 ،2005مُنح جابزة فً مهرجان "دوكلٌسبوا" البرتؽالً لمساهمته فً تطوٌر األفبلم الوثابقٌة البرتؽالٌة ونشرها فً العالم.
وترأس "شبكة األفبلم الوثابقٌة األوروبٌة" منذ تؤسٌسها فً العام  ،1996كما حصل جابزة من الشبكة فً العام .2005
وعمل بدءا من العام  2006كمستشار حر فً شإون األفبلم الوثابقٌة الدنماركٌة واألوروبٌة ،وكمستشار ومنتق فً مهرجان
"دوكس برشلونة ماؼنٌفٌسنت  "7لؤلفبلم الوثابقٌة فً بلؽراد والٌبزٌػ .وترأس كذلك قسم األبحاث فً برنامج التدرٌب
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األوروبً "إكس أورٌنتً" ،كما عمل كمدرس فً برامج تدرٌب أخرى كـ"آركٌدوك" و"رجال األعمال األوروبٌون فً مجال
المربً والمسموع  "EAVEو"زؼرب دوكس برو" و"دٌكوفري كامبوس" .وأشنؤ كذلك موقعه اإللكترونً الخاص –
 – www.filmkommentaren.dkبالتعاون مع الدنماركً آالن برٌػ ،حٌث ٌنشر أخبارا متعلقة باألفبلم الوثابقٌة وٌقدم
نقدا لها.
جوسلٌن بارنز(الوالٌات المتحدة األمٌركٌة) :كاتبة سٌنارٌو ومنتجة سٌنمابٌة حابزة جوابز عدّة ،كتبت وشاركت فً كتابة
سٌنارٌوهات ألفبلم روابٌة طوٌلة من بٌنها "توسان" و" "Battuالذي حصد جوابز عدّة من للمخرج شٌخ عمر سٌسوكو،
والذي شاركت بارنز فً إنتاجه .منذ مشاركتها دانً ؼلوفر فً تؤسٌس شركة "لوفرتور فٌلمز" فً العام  ،2005عملت بارنز
على إنتاج أفبلم "باماكو" و"ملح هذا البحر" و" "Trouble the Waterو" "Soundtrack for a Revolutionالذي
وصل إلى نهابٌّات األوسكار ،و" ،"Dum Maaro Dumو" "Black Power Mixtapeالذي حصد جوابز عدّة.
واركت بارنز أٌضا فً إنتاج فٌلم "الزمن الباقً سٌرة الحاضر الؽابب" للمخرج إٌلٌا سلٌمان ،وفٌلم " Uncle Boonmee
 "Who Can Recall His Past Livesمن إخراج أبٌشاتبونػ وٌراسٌثاكول ،الذي حاز جابزة السعفة الذهبٌة فً
مهرجان كان للعام ٌُ .2010ضاؾ إلى ذلك أنّ بارنز قامت بكتابة وإخراج فٌلم قصٌر للتلفزٌون الفرنسً حمل عنوان
" "Pranaوش ّكل جزءا من ثبلثٌن فٌلما قصٌرا عُرضت حول العالم بهدؾ نشر الوعً حول القضاٌا البٌبٌة .كما عملت بارنز
خبٌرة استشارٌة ومسإولة عن البرامج فً األمم المتحدة.
عروة نٌربٌة (سورٌة) :تخرّج عروة من المعهد العالً للفنون المسرحٌة فً دمشق فً العام  ،1999وعمل كمحرر فً
جرٌدة "السفٌر" ألربع سنوات ،قبل أن ٌبدأ عمله فً المجال السٌنمابً .عمل كمخرج مساعد فً أفبلم الخٌال الرفٌعة
المستوى ،كفٌلم "التضحٌات  "Sacrificesألسمة محمد (مسابقة "نظرة خاصة" – مهرجان كان  ،)2002ولعب دور
الممثل الربٌسً فً فٌلم "باب الشمس" لٌسري نصرهللا (مسابقة كان الرسمٌة – مهرجان كان  .)2004ومذ شارك فً تؤسٌس
شركة "برواكشن  ،"Proaction FLMعمل عروة فً عدد من األفبلم واألفبلم الوثابقٌة قبل أن ٌبدأ باإلنتاج .تخرج من
جامعة "السوربون" الفرنسٌة فً العام  ،2006وبدأ سٌرته المهنٌة بشكل أساسً فً الفٌلم الوثابقً الدولً ذي اإلنتاج
المشترك "امرأة من دمشق" لدٌانا الجٌرودي (مسابقة "الذبب الفضً" فً مهرجان أمستردام الدولً لؤلفبلم الوثابقٌة فً العام
 .)2007وٌتابع عروة الٌوم إنتاج األفبلم الوثابقٌة والخٌالٌة وٌشارك فً إنتاجها ،كما أنه ٌعمل على مشروعٌن ال ٌزاالن فً
مرحلة التطوٌر .أنتج عروة فٌلما وثابقٌا ُ قصٌرا كمخرج ،وشارك فً إخراج فٌلم خٌالً قصٌر ،وأنهى فٌلمه الوثابقً الطوٌل
"سٌدة القلوب" .عروة هو عضو مإسس وعضو اللجنة التنظٌمٌة فً مهرجان "دوكس بوكس" لؤلفبلم الوثابقٌة فً سورٌة،
كما أنه مدٌر البرامج فٌه .وقد شارك مرات عدة فً لجان التحكٌم فً المهرجانات الدولٌة.
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حهلة "لهاذا الثقافة؟"

حملة "لماذا الثقافة؟"
أطلقت حملة "لماذا الثقافة؟" فً مطلع العام  3102بهدؾ إشراك جمهور واسعٌ ،تخطى دابرة الفنانٌن المحترفٌن ،وذلك للمشاركة فً
معالجة موضوع أهمٌة الثقافة والفنون فً العالم الٌوم من خبلل التعبٌر البصري اإلبداعً.
فً هذا اإلطار ،أطلقت الحملة سلسلة مسابقات موجّهة للتبلمٌذ والمحترفٌن العاملٌن فً مجال التواصل والتصمٌم والفنون البصرٌة.
لعبت الحملة دورا هاما فً تنشٌط تواجد "آفاق" فً منصات التواصل اإلجتماعً اإللكترونٌة من خبلل حمبلت التصوٌت ألفضل
المشاركات التً قدّمت فً إطار المسابقات عبر صفحة "آفاق" على موقع " "Facebookو "."YouTube
روّ جت "آفاق" للحملة والمسابقات التً أطلقتها عبر التواصل مع الجامعات وصاالت العرض فً المنطقة وفً الخلٌج العربً بشكل
خاص لما تمتاز به شبكات التواصل اإلجتماعً من شعبٌة هناك.
تعتبر "آفاق" هذه الخطوة لتحفٌز النقاش حول الثقافة وأهمٌتها أساسٌة فً رفع مستوى الوعً بؤهمٌة دور القطاع الثقافً وضرورة
دعمه.
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مسابقة تصمٌم الملصقات "لماذا الثقافة؟"
فً إطار الجهود المستمرّة التً تبذلها للتوعٌة على أهمٌة التموٌل الثقافً فً المنطقة العربٌة وإشراك أكبر عدد ممكن من
الناس فً النقاش حول الفن والثقافة ،أطلقت "آفاق" حملة "لماذا الثقافة؟" وكانت أولى أنشطة الحملة مسابقة "لماذا الثقافة؟"
لتصمٌم الملصقات .أطلقت الحملة فً  12شباط/فبراٌر وإستمرت حتى  31أٌار/ماٌو مستقبلة التصامٌم من المصممٌن الهواة
والمحترفٌن على ح ّد سواء .من ناحٌة أخرى ،وبما أن المجتمع العربً فتً بمعظمه ،أجرٌنا عدد من الندوات فً جامعات عدّة
لتشجٌع مشاركة الجٌل الشاب الطامح للعمل فً مجال القطاع اإلبداعً .لؤلسباب نفسها ،إعتمدت "آفاق" على قنوات التواصل
اإلجتماعً التً تعتبر حالٌا أكثر أشكال التواصل إنتشارا ورواجا .بإستخدام موقع  Facebookومن خبلل إختٌار التصمٌم
لٌكون الشكل الفنً المستخدم فً المسابقة ،فتحت "آفاق" حملتها التثقٌفٌة آلالؾ الناشطٌن فً مجال الثقافة واإلبداع.
تل ّقت "آفاق"  75مشاركة خبلل فترة إرسال التصامٌم وقد تم نشر التصامٌم العشرة األولى للتصوٌت العام على صفحتنا على
موقع  Facebookفً  7حزٌرانٌ/ونٌو .إتمرت حملة التصوٌت لمدّة أسبوع مستقطبة أكثر من  60ألفا ممن تابعوا الحملة
وأكثر من  5آالؾ ممن شاركوا فً عملٌة التصوٌت قبل أن ٌؽلق باب التصوٌت فً  13حزٌرانٌ/ونٌو .2013
تقدّم المسابقة جابزتٌن؛ األلى من إختٌار الجمهور والثانٌة من إختٌار لجنة التحكٌم وتبلػ قٌمة كل جابزة  1000دوالرا
امٌركٌا .الحاصبلن على الجابزتٌن سٌتم دعوتهما لحضور إحدى المناسبات الثقافٌة خبلل العام الحالً.
نتائج المسابقة
الفابز بجابزة الجمهور فً مسابقة "لماذا الثقافة؟" لتصمٌم
الملصقات هو بوشاهد محمد أمٌن من الجزابر والذي
حصل على أعلى نسبة تصوٌت وصلت الى 2430
صوتا عبر .Facebook

الفابز بجابزة لجنة التحكٌم فً مسابقة "لماذا الثقافة؟"
لتصمٌم الملصقات هو إبراهٌم برٌمو من سورٌا والذي تم
إختٌار تصمٌمه من قبل لجنة التحكٌم لما ٌتم ّتع به من
فرادة وإبداع.
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مسابقة "آفاق  -لماذا الثقافة؟ ألفالم الفٌدٌو"
فً آب/أؼسطس  ،2013أطلقت "آفاق" مسابقة جدٌدة فً إطار الحملة وهً مسابقة "آفاق لماذا الثقافة؟ ألفبلم الفٌدٌو" وقد
إستمرت المسابقة لؽاٌة  22تشرٌن الثانً/نوفمبر  .2013لتشجٌع مشاركة الجٌل الشاب الطامح للعمل فً مجال القطاع
اإلبداعً إعتمدت "آفاق" على قنوات التواصل اإلجتماعً التً تعتبر حالٌا أكثر أشكال التواصل إنتشارا ورواجا .بإستخدام
موقع  Facebookو YouTubeومن خبلل إختٌار الفٌدٌو لٌكون الشكل الفنً المستخدم فً المسابقة ،فتحت "آفاق" حملتها
التثقٌفٌة آلالؾ الناشطٌن فً مجال الثقافة واإلبداع.
تل ّقت "آفاق"  44مشاركة خبلل فترة المسابقة وقد تم نشر األفبلم الخمس األولى للتصوٌت العام على صفحتنا على موقع
 Facebookوقناة  YouTubeالخاصة بالمسابقة فً  28تشرٌن الثانً/نوفمبر  .2013تو ّقؾ التصوٌت فً  5كانون
األول/دٌسمبر .2013
تقدّم المسابقة جابزتٌن؛ األولى من إختٌار الجمهور والثانٌة من إختٌار "آفاق" وتبلػ قٌمة كل جابزة  1000دوالرا امٌركٌا.

نتائج المسابقة
الفابزة بجابزة الجمهور فً مسابقة "لماذا الثقافة؟ ألفبلم
الفٌدٌو" هً رامٌا بلعابد من المؽرب والتً حصلت على
أعلى نسبة تصوٌت وصلت الى  99صوتا.

الفابز بجابزة "آفاق" فً مسابقة "لماذا الثقافة؟ ألفبلم
الفٌدٌو" هو أٌمن عبد الحمٌد من مصر والذي تم إختٌار
تصمٌمه لما ٌتم ّتع به من فرادة.

التو ّقعات للعام 2014
في شهر كانون الثاني/يناير من العام  ،4102ستنطمق النسخة الثالثة من مسابقة آفاق التي تحمل عنوان
فناني الرسوم الهزلية في اإلجابة بطريقة إبداعية
"لماذا الثقافة؟" وهي تسعى هذه المرة إلى اكتشاف مواهب ّ
عن السؤال التالي" :ما أهمية الثقافة؟"
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الجزائر  -آذار
قامت آفاق بزٌارة مٌدانٌة إلى الجزابر – الجزابر ووهران وقسنطٌنة ومستؽانم – بٌن الرابع والعشرٌن من شهر
آذار/مارس والثانً من شهر نٌسان/أبرٌل الكتشاؾ التحدٌات المحلٌة وآفاق الفنون المستقلة والثقافة هناك وفهمها بشكل
أفضل .تخرج الجزابر الٌوم من تارٌخ طوٌل محفوؾ بالمشاكل ،وشعبها شاب بشكل عامٌ .سترد الجزابرٌون عافٌتهم
الٌوم ،كما لو أنهم ٌخرجون من آلة زمنٌة .هم متشوقون لدراسة ماضٌهم والتصالح مع مآسً األجٌال السابقة ،وفً
الوقت عٌنه ٌسعون إلى االنفتاح تجاه االحتماالت الجدٌدة .وسوؾ ٌلعب التعبٌر الفنً دورا حٌوٌا فً هذا الصدد.
والجزابر كذلك بلد ؼنً وعابق بالموارد .وفً جمٌع األحوال ،هو بلد تسعى فٌه الحكومة إلى تموٌل الفنون والثقافة بشكل
واسع .وتضع الحكومة المجاالت الثقافٌة فً صلب استراتٌجٌتها الجدٌدة .لكنّ القطاع العام ،وبالرؼم من الجهود الجبارة
ّ
محط انتقادات الفنانٌن المستقلٌن الذٌن ٌشعرون باإلهمال وبقلة الدعم .وٌبدو أ ّنه من الواجب اعتماد
التً ٌبذلها ،ما زال
مقاربة مختلفة.
أمّا أولبك الفنانون الذٌن تمكنوا من إٌجاد سبلهم المتواضعة للمضً قدما ،فٌواجهون تحدٌات أٌضا لكونهم جزابرٌٌن.
فحجم الببلد الهابل ،باإلضافة إلى قلة المساحات الفنٌة فٌهاٌ ،دفعان الفنانٌن إلى الشعور بالعزلة .لذلك ،فإنّ تعاون الفنانٌن
مع بعضهم البعض ٌعود علٌهم بالفابدة األكبر .إال أنّ مقاربة القطاع العام ؼٌر المتقنة تصعّب أمر التواصل بٌن الفنانٌن
المستقلٌن .فثروات الجزابر الهابلة ؼالبا ما تبقى محجوبة وبعٌدة عن المتناولٌ .سود الش ّح فً الجزابر ،أكان ذلك من
حٌث التموٌل أو الخبرات.
عبّر المستفٌدون من منح آفاق فً الجزابر ،ومن ضمنهم حبٌبة دجهنٌن ،مإسسة مهرجان "بجاٌة" لؤلفبلم الوثابقٌة
للطبلب ،ودامٌان أونوري ،المخرج الحابز على جوابز لفٌلمه "فدابً" ،عن ثقة كبٌرة فً عملهم المستقل كما وعن
خٌبتهم تجاه تهمٌشهم .تمثل آفاق بالنسبة إلٌهم حبل نجاة ضروري فً ظل تمنع دولتهم عن دعمهم.
وٌشعر الفنانون الذٌن ٌعملون خارج العاصمة بالعزلة أكثر من ؼٌرهم ،إال أنّ بعضا منهم ٌجد الحلول باإلمكانٌات
المتوفرة ،كتحوٌل المنازل إلى ساحات للفن والثقافة .ففرقة "دٌماقراطوز" مثبل تركت أثرا قوٌا وطلبت التموٌل من آفاق،
فحصلت على منحة سوؾ ٌتم اإلعبلن عنها فً وقت الحق من هذا العام.
وبالرؼم من المشاكل الجمّة التً تواجهها الجزابر -كالعزلة والبنٌة التحتٌة الضعٌفة وهٌمنة القطاع العام – ٌبذل الفنانون
المستقلون بمبادرات محلٌة جهودا لتعزٌز التعبٌر عن الذات واإلبداع.
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لٌبٌا  -تشرٌن األول
بٌن الثانً والخامس من شهر تشرٌن األول/أكتوبر ،قامت آفاق بزٌارة جدٌدة إلى لٌبٌا لمعاودة االتصال بالمستفٌدٌن القلة هناك
والوصول إلى مستفٌدٌن جدد.
تركت زٌارتنا األولى إلى لٌبٌا ،التً سبقت زٌارتنا الثانٌة بعام ونصؾ ،أثرا قوٌا وإٌجابٌا .إال أنّ نشوة األٌام األولى تلك
خفتت بشكل ملحوظ ،إذ ٌتصاعد خطر العنؾ ،كما أنّ عملٌة إنشاء حكومة فعالة ومجتمع مدنً صالح للعٌش ما زالت
مستمرة .ولكننا محا طون بعدد من اللٌبٌٌن العازمٌن الذٌن عادوا إلى ببلدهم بعد عقود قضوها فً المهجر ،من أجل المساهمة
فً صٌاؼة مستقبل لٌبٌا نحو إدارة أفصل.
والقانا إلى لٌبٌا عضو مجلس أمناء "آفاق" عمرو بن حلٌم برفقة أعضاء من عابلته أتوا من الخارج .منذ سقوط معمّر القذافً،
ٌشارك عمرو فً تطوٌر العملٌة الدٌمقراطٌة فً وطنه األم .وعلى شرؾ آفاق ،أقام مؤدبة عشاء فً المدٌنة القدٌمة ،دعا إلٌها
أشخاصا ناشطٌن على الساحة الفنٌة ،من بٌنهم القٌّمة الفنٌة ومنظمة المعارض نجبلء الجلًّ ،وناشرة الرواٌات المصوّ رة فاتن
البعباع وشقٌقها كاتب السٌنارٌو أٌاد ،والمخرجة والمنتجة هدى أبو زٌن والفنانة هادٌة قانا.
وكان أمٌن مسعدي حاضرا أٌضا ،وهو مستفٌد من منح آفاق ٌعمل مع الجمعٌة التونسٌة للعمل من أجل السٌنما .وكان قد أت ّم
العمل عل ى المسلسل الدرامً "فوبٌا" بالتعاون مع أسامة رزق ،الرأس المدبّر وراء أضخم إنتاج فنً معاصر فً لٌبٌا ومإسس
أول شركة إنتاج خاصة فٌها .عُرض المسلسل فً شهر رمصان والقى نجاحا باهرا.
كان من المفترض أن تقٌم آفاق عرضها فً "دشمة" ،وهً مساحة تخزٌن قدٌمة حوّ لها المصمم مفتاح أبو دجاجة إلى مساحة
فنٌة ،إال أنّ انقطاعا فً الكهرباء أدى إلى تؽٌٌر المكان ،فاقترح مفتاح الفقٌه ،مدٌر المسرح الوطنً فً طرابلس ،أن ُتقام
الجلسة فً مسرح الكشاؾ الوطنً .وض ّم الحضور ،الذي بلػ نحو  40شخصا ،رٌم جبرٌل ،إحدى مإسسات "آرٌتً للثقافة
والفنون" الحاصلة على منحة من آفاق .وفً ؼضون سنة ونٌّؾ ،تم ّكنت مبادرة "آرٌتً" من تنظٌم مهرجان شعر ،وورشة
عمل موسٌقٌة ،ومعرض تجهٌزات فنٌة ،وعروض فٌدٌو ،وإنتاج مسرحً مستقل ،وكلّها خبرات لم ٌكن من الممكن تحقٌقها
من ذي قبل.
وتزامنت زٌارتنا مع معرض الكتاب اللٌبً ،الذي ض ّم أعماال كانت لتمنع فً عهد القذافً .ومن بٌن اإلصدارات الجدٌرة
بالذكر كانت األعمال الكاملة للرسّام الكارٌكاتوري اللٌبً عزواول.
وزرنا علً مصطفى رمضان ،وهو مإرخ فنً بارز من الجٌل األكبر سنا ،قضى العقود األربعة األخٌرة ٌجمع األعمال الفنٌة
اللٌبٌة وٌوثقها ،كما زرنا الفنانٌن األصؽر سنا كٌوسؾ فطٌس ونجبلء الفٌتوري ،واستدٌو الفنانة هادٌة قانا التً جالت بنا فً
المكان الذي سٌتحول إلى متحؾ لعرض أعمال والدها ،الفنان علً قانا ،بما فً ذلك الصور واللوحات والمنحوتات.
وكنتٌجة لهذه الزٌارة ،تقدّمت هادٌة قانا بطلب لبلنضمام إلى أكادٌمٌة "أشكال ألوان" الفنٌة فً لبنان ،بتسهٌل وتموٌل ودعم
من آفاق.
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المملكة العربٌة السعودٌة  -كانون األول وكانون الثانً وأٌار
على الرؼم من أنها أكبر دولة عربٌة فً آسٌا ،والبلد العربً األكبر بعد الجزابر ،تع ّد مشاركة المملكة العربٌة السعودٌة فً
برامج آفاق منخفضة .للتشجٌع على هذه المشاركة ،زارت آفاق المملكة فً شهر كانون الثانًٌ/ناٌر من العام  2013والتقت
بسموّ األمٌرة عادلة بنت عبدهللا بن عبد العزٌز آل سعود عبر عضو مجلس أمنابنا السٌدة عبلة لحود.
وسعٌنا إلى التواصل مع شخصٌات بارزة تإدي دورا فاعبل على ساحة الفن المعاصر .وفً خبلل زٌارتنا الثانٌة  ،بٌن الثالث
والتاسع من أٌار/ماٌو ،اكتشفنا الجوانب الجدٌدة والناشبة على الساحة الفنٌة السعودٌة .واستهلٌّنا الزٌارة كذلك بحفل عشاء
أقامه مانحا آفاق ،الدكتور فاٌز والسٌدة هٌفاء تقً الدٌن ،لكً ٌع ّرفا آفاق إلى أصدقابهما وإلى مانحٌن محتملٌن .و ُدعٌنا كذلك
إللقاء كلمة فً الجمعٌة السعودٌة للثقافة والفنون ،برباسة الدكتور سلطان البازعً ،والهادفة إلى دعم الفنانٌن فً السعودٌة.
وش ّكلت الزٌارة فرصة للتعرّ ؾ إلى معارض الفنون الجدٌدة التً أنشبت فً السنوات األخٌرة .ثمة انفتاح جدٌد على الفنون،
التً لطالما كانت جزءا من المحرّمات فً المملكة .وفً الرٌاض زرنا معرض "اآلن" الفنً ،الذي افتتح حدٌثا ،ومعرض
"ناٌلة" للفنون ،كما ومعرض "الم" الذي شارك فً مهرجان "بازل" للفنون .وفً جدّة زرنا معرضً "أجنحة عربٌة" و"أثر"
اللذٌن ال نتعامل معهما بشكل وثٌق .وتواصلنا أٌضا مع الجمعٌة السعودٌة للثقافة والفنون التً اقترحت أن تساعد آفاق فً
مساعٌها المستقبلٌة.
واكتشفنا نشاطا فاعبل على مستوى الشباب فً مجال اإلنتاج البصري المخصص الرقمً المخصص باإلنترنت .فإنتاجات
الشباب السعودي تحظى بمشاهدات ملٌونٌة على موقع "ٌوتٌوب"  ،إنتاجات تصنعها شركات حدٌثة العهد مثل "ٌو تورن"
و"قمرة" و"تلفاز  ."11وٌجنً رواد الموقع معٌشتهم عبر اإلعبلنات والتحول إلى مشاهٌر على شبكة اإلنترنت .ولكن
انحصار تعبٌرهم البصري فً إطار العالم اإلفتراضً ٌجعلهم تواقٌن إلى الدعم والتدرٌب المهنٌٌن لتنمٌة قدراتهم مواهبهم فً
اتجاهات فنٌة أوسع.
لهذا السبب ،أطلقت آفاق مشروعا جدٌدا وممٌزا للمساهمة فً دعم الفنانٌن المقٌمٌن فً السعودٌة ودول مجلس التعاون
الخلٌجً فً مختلؾ المجاالت ،بما فً ذلك الفنون البصرٌة والسٌنما واآلداب.
فقد مُنح الفنان البصري ناصر السالم فرصة لئلقامة فً أكادٌمٌة "أشكال ألوان" للفنون بفضل الدعم الذي قدمته آفاق ،وتسجّ ل
بدءا من تشرٌن الثانً/نوفمبر  2013فً هذا البرنامج المكثؾ الذي ٌمت ّد طوال العام .أمّا فً ما ٌخص السٌنما ،فسٌت ّم تحضٌر
سلسلة من ورش العمل ،عقد أوّ لها فً جدّة فً الثالث والرابع من شهر كانون األول/دٌسمبر  ،2013بالتعاون مع معرض
"أثر" للفنون .وبدءا من شهر شباط/فبراٌر  ،2014سوؾ تطلق آفاق برنامجها لكتابة الرواٌة كبرنامج تدرٌب للذٌن ٌطمحون
إلى الكتابة.
وٌسرّنا كذلك انضمام السٌدة ألفت الجفالً إلى مجلس األمناء ،علما بؤن عابلة الجفالً أقامت حفل عشاء فً منزلها فً األول
من شهر كانون األول/دٌسمبر لتعرٌؾ آفاق إلى دابرة أوسع من المجتمع وقطاع الشركات فً جدّة.

62

الجدول الزمنً 2013
كانون الثانً
07
دعوة مفتوحة للفنون البصرٌة ،الفنون المسرحٌة واألدب
14 -11
آفاق فً زٌارة مٌدانٌة فً الرٌاض  -المملكة العربٌة
السعودٌة
شباط
15
دعوة مفتوحة لمسابقة "لماذا الثقافة؟" فً تصمٌم ملصق
24 -22
ورشة عمل تنمٌة تطوٌر األفبلم الوثابقٌة ،ADFP
بٌروت – لبنان
25
اجتماع المانحٌن ،االسكندرٌة – مصر
آذار
11-7
ملتقى المإسسات العربٌة الداعمة  ،جدة  -المملكة العربٌة
السعودٌة
24 -15
مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة  -لبنان
24
جابزة آفاق فً أٌام بٌروت السٌنمابٌة لفٌروز سرحال -
لبنان
30-24
آفاق فً زٌارة مٌدانٌة إلى الجزابر
26
حوار مع آفاق فً فضاء ببلستً ،الجزابر  -الجزابر
28
حوار مع آفاق فً سٌدي هواري ،وهران  -الجزابر

نٌسان
02
إقفال باب تقدٌم الطلبات للفنون البصرٌة و الفنون
المسرحٌة واألدب
10 – 03

مهرجان  Bird’s Eye Viewالسٌنمابً ،لندن  -المملكة
المتحدة
07- 05
مإتمر األدب عبر حدود  -مالطا
12
حوار مع آفاق فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت ،بٌروت
 لبنان14
حوار مع آفاق فً الجامعة األمٌرٌكٌة فً دبً ،دبً -
اإلمارات العربٌة المتحدة
15
دعوة مفتوحة للسٌنما والموسٌقى والبحوث و التدرٌبات و
النشاطات اإلقلٌمٌة – على الموقع األلكترونً
21
دعوة مفتوحة لبرنامج آفاق للفٌلم الوثابقً – على الموقع
األلكترونً
26
حوار مع آفاق فً الجامعة البنانٌة األمرٌكٌة ،بٌروت -
لبنان
30-29
ملتقى تجمع المإسسات العربٌة العامة  ،بٌروت – لبنان
أٌار
09-03
زٌارة مٌدانٌة وعشاء لداعمً الفن ،الرٌاض وجدة -
المملكة العربٌة السعودٌة
05
ندوة فً الجمعٌة العربٌة السعودٌة للثقافة والفنون،
الرٌاض  -المملكة العربٌة السعودٌة
07
ندوة فً جالٌري أثر ،جدة  -المملكة العربٌة السعودٌة
10
مإتمر مإسسة كامل األزعر عن العطاء الخٌري ألجب
الفن فً المؽرب  -تونس
26-15
مهرجان كان السٌنمابً  -فرنسا
30-28
ورشة كتابة السٌنارٌو ،بٌروت – لبنان
63

حزٌران
07
اجتماعات لجنة التحكٌم لآلدب  -مكتب آفاق
10
اجتماعات لجنة التحكٌم للفنون المسرحٌة  -مكتب آفاق
11
اجتماعات لجنة التحكٌم للفنون البصرٌة  -مكتب آفاق
13
اإلعبلن عن الفابزٌن بمسابقة "لماذا الثقافة؟"
21
اإلعبلن عن الحاصلٌن على منح فبة الفنون البصرٌة
23
اإلعبلن عن الحاصلٌن على منح فبة الفنون المسرحٌة
25
اإلعبلن عن الحاصلٌن على منح األدب
28-25
مهرجان سانٌساٌد لؤلفبلم الوثابقٌة ،الروشٌل  -فرنسا
تموز
21
إؼبلق الدورة لبرنامج آفاق للفٌلم الوثابقً
آب
01
إؼبلق دورة للسٌنما
24-16
ورشة عمل وتشبٌك مهنً فً مهرجان سراٌٌفو السٌنمابً
الدولً
22
دعوة مفتوحة لمسابقة "لماذا الثقافة؟" فً الفٌدٌو  -اون
الٌن
26-24
مإتمر العمل الخٌري للعدالة والسبلم  -جزٌرة وسن –
كندا
أٌلول
01
إؼبلق الدعوة للموسٌقى البحوث و التدرٌبات و النشاطات
اإلقلٌمٌة

12-10
مهرحان و سوق  Medimedلؤلفبلم وثابقٌة ،سٌتجٌس -
أسبانٌا
11
حوار مع آفاق فً كلٌة دار الحكمة للبنات ،جدة  -المملكة
العربٌة السعودٌة
21-17
مهرجان ’ ،BoulevartLالمؽرب
تشرٌن األول
05-02
آفاق فً زٌارة مٌدانٌة إلى لٌبٌا
03
ندوة فً مسرح الكشافة فً طرابلس  -لٌبٌا
05-04
اجتماعات لجنة التحكٌم لبرنامج آفاق للفٌلم الوثابقً 16
اإلعبلن عن الفابزٌن بمنح برنامج آفاق للفٌلم الوثابقً
30-29
مإتمر  ArteEastحول الفنون والثقافة فً الزمن
المتؽٌر ،نٌوٌورك  -الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
تشرٌن الثانً
04
اجتماعات لجنة تحكٌم فبة البحوث والتدرٌبات والنشاطات
اإلقلٌمٌة
06
اجتماعات لجنة التحكٌم للموسٌقى
07
جلسة مفتوحة حول الموسٌقى العربٌة المعاصرة  -لبنان
20
اإلعبلن عن الحاصلٌن على المنح فً الموسٌقى و
البحوث و التدرٌبات و النشاطات اإلقلٌمٌة
22-21
اجتماعات لجنة تحكٌم للسٌنما
22
إؼبلق الدعوة لمسابقة"لماذا الثقافة؟" للفٌدٌو
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 30دعوة عشاء لمجلس أمناء آفاق برعاٌة آل الجفالً،
جدة  -المملكة العربٌة السعودٌة
كانون األول
01
اجتماع مجلس أمناء آفاق و العشاء السنوي ،برعاٌة آل
الجفالً ،جدة  -المملكة العربٌة السعودٌة
05-03

ورشة عمل آفاق لصناع السٌنما ،جدة  -المملكة العربٌة
السعودٌة
06
اإلعبلن عن الفابزٌن فً مسابقة "لماذا الثقافة؟" للفٌدٌو
14-6
مهرجان دبً السٌنمابً الدولً

65

اججهاعات وأيشطة حهلة الجسويج الثقافي
استراتٌجٌات وتحدّ ٌات ملتقى المؤسسات العربٌة الداعمة
مضى سنة على عضوٌة آفاق فً مجلس ملتقى المإسسات العربٌة الذي اجتمع أربع مرّات خبلل هذه الفترة (فً أبو ظبً
والقاهرة ودبً وجدّة) .فً العام ُ ،2013عٌّن ربٌس مجلس إدارة ومدٌر تنفٌذي جدٌدان .وتثق آفاق بؤنّ مع هذه القٌادة
الجدٌدةٌ ،مكن أن ٌش ّكل ملتقى المإسسات العربٌة الداعمة مساحة رابدة لفتح النقاش حول التموٌل الثقافً فً العالم العربً.
الشراكة بٌن آفاق ودار ماكدوٌل لإلقامة الفنٌة
دخلت آفاق فً شراكة مع دار ماكدوٌل لئلقامة الفنٌة إلتاحة فرص أكبر للفنانٌن العرب .لدى ماكدوٌل برنامج ف ّنً رابد فً
الوالٌات المتحدةٌ ،قدّم للفنانٌن فرصة الؽوص فً بٌبة ثقافٌة جدٌدة وملهمة ٌصبح فٌها من الممكن تبادل المعارؾ والخبرات
بٌن مختلؾ الفنانٌن وإتاحة الفرص للفنانٌن كً ٌقدّموا أعمالهم أمام جماهٌر أكبر .وتفتح دار ماكدوٌل أبوابها الستقبال الفنانٌن
مرّتٌن فً السنة لمدّة شهرٌن على األقل .فبتوجٌه من آفاقٌ ،حظى الف ّنانون فً العالم العربً بفرصة تطوٌر أعمالهم ،وتشارك
أفكارهم ،وصوغ رإى جدٌدة فً ممارساتهم اإلبداعٌة .وقد استفاد من هذه المبادرة أربعة ف ّنانٌن حتى الٌوم ،وهم :الفنان
السوري نبٌل المالح ،ومإلّفة الموسٌقى اللبنانٌة جوٌل خوري ،والمهندسة المعمارٌة الفلسطٌنٌة النا جودة ،والمخرج المصري
محمد شوقً حسن.
دراسة المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات فً العالم العربً
ٌُع ّد تشجٌع التموٌل الثقافً مهمة متواصلة آلفاق .فالتموٌل الثقافً قلٌل نسبٌّا فً العالم العربً ،على خبلؾ الحال فً مناطق
أخرى من العالم تزخر فٌها مإسسات وصنادٌق دعم الفنون .وتحرص آفاق على محاولة س ّد هذه الفجوة من خبلل زٌادة
الوعً حول الحاجة إلى التموٌل الثقافً وتشجٌع التموٌل العربً نحو الفنون .تماشٌا مع هذه االستراتٌجٌة الشاملة ،ترعى آفاق
دراسة مستقلة حول المسإولٌة االجتماعٌة للشركات تطال مبتً شركة فً سبع دول عربٌة ،بؽٌة فهم االتجاهات الراهنة
للشركات فً مجال التموٌل الثقافًٌُ .جرى هذا البحث بالتعاون مع مإسسة جون د .ؼٌرهارد فً الجامعة األمٌركٌة فً
القاهرة والجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت وشركة " "Ahead of the Curveاالستشارٌة .وسٌنتهً جمع المعطٌات بحلول
 15كانون األول/دٌسمبر .وسٌستؽرق تحلٌل المعطٌات وإعداد التقرٌر حتى نهاٌة شباط/فبراٌر  ،2014على أن ٌتوّ ج ذلك
بحفل إصدار فً شهر آذار/مارس.
مخ ّطط المعلومات البٌانٌة حول دوافع تموٌل الثقافة والفنون
ّ
مخطط المعلومات البٌانٌة
استجابة إلى نقص األدوات التً ٌمكن أن تساعد فً توضٌح مشهد التموٌل الثقافً ،وضعت آفاق
الذي حمل عنوان "دوافع تموٌل للثقافة والفنون" وٌسعى إلى تحدٌد األسباب الكثٌرة التً تجعل الفنون والثقافة حٌوٌة بالنسبة
إلٌنا كؤفراد ومجتمعات ودول ومواطنٌن عالمٌٌن .لماذا ٌنبؽً دعم الثقافة والفنون؟ لماذا ٌتم تموٌل هذا المجال والتروٌج له من
جانب المموّ لٌن والمستثمرٌن والعاملٌن فً قطاع التربٌة والتعلٌم ورجال السٌاسة والدبلوماسٌٌّن والحكومات والمإسسات
والجمهور العرٌض حول العالم؟ إنّ تحدٌد دوافع هذه الجهات المعنٌة نظرا إلى الفوابد المتصوّ رة للثقافة والفنون ٌعطٌنا
صورة ّ
أدق للدوافع الكثٌرة والمتداخلة فً الكثٌر من األحٌان ،والتً من شؤنها أن تكون مفٌدة للمبادرات الرامٌة إلى إطبلق
حمبلت تموٌلٌة.
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اجتماع المانحٌن
اإلسكندرٌة ،شباط/فبراٌر
شاركت آفاق فً االجتماع السادس ؼٌر الرسمً لمموّ لً الفنون والثقافة فً العالم العربً .وقد عقد اإلجتماع ٌو َمً  25و26
شباط/فبراٌر  2013فً المعهد السوٌدي فً مدٌنة اإلسكندرٌة المصرٌة .وقد تمحورت النقاشات حول وضع قطاع الثقافة
والفنون فً سٌاق الربٌع العربً ،فضبل عن الممارسات الفضلى للف ّنانٌن باعتبارهم مواطنٌن فاعلٌن فً المجتمع ،كما تطرّ قت
الجلسة إلى كٌفٌة تحقٌق استدامة التموٌل الثقافً لدعم الفنون المستقلّة .وقد تعمّق المشاركون فً الٌوم الثانً بمسؤلة تؤثٌر
األزمة االقتصادٌة العالمٌة على التموٌل الثقافً ،وتناولوا سبل تحسٌن التعاون بٌن الجهات المانحة فً المستقبل.
مهرجان أٌام بٌروت السٌنمائٌة
بٌروت ،آذار/مارس
أُقٌم المهرجان فً بٌروت بٌن  15و 24آذار/مارس وعرض خمسٌن فٌلما عربٌا أُنتج بعد العام  ،2011من بٌنها تسعة أفبلم
شاركت "آفاق" فً تموٌلها ،وهً :74" :استعادة النضال" لرانٌا ورابد رافعً (لبنان) ،و"كما لو ك ّنا نمسك بكوبرا" لهالة
العبدهللا (سورٌا/فرنسا) ،و"كان الحال أفضل ؼدا" لهند بو جمعة (تونس) ،و"النادي اللبنانً للصوارٌخ :تكرٌما للحالمٌن"
لجوانا حاجً توما وخلٌل جرٌج (لبنان/فرنسا/قطر) ،و"الرجل فً الداخل" لكرٌم جوري (الكوٌت/فرنسا/اإلمارات العربٌة
المتحدة) ،و"الخروج للنهار" لهالة لطفً (مصر) ،و"لمّا شفتك" آلن ماري جاسر (فلسطٌن/األردن/الٌونان) ،و"ٌمّا" لجمٌلة
صحراوي (الجزابر/فرنسا/اإلمارات العربٌة المتحدة) ،والفٌلم القصٌر "رجل خطٌر جدا" لمازن خالد (لبنان) .نظرا إلى
االهتمام المتزاٌد باألفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة ،منحت آفاق جابزتها الرامٌة إلى دعم المشارٌع الوثابقٌة اللبنانٌة ،إلى مشروع
"المدٌنة التً أستطٌع أن ألعنها" للمخرجة فٌروز سرحال ،الذي ٌتمحور حول عبلقة المخرجة بالمدٌنة وس ّكانها ،ذلك أ ّنها
ستحمل كامٌرتها وتجول فً أرجاء بٌروت لتصوّ ر المدٌنة ٌومٌا على مدار سنة كاملة ،فً محاولة لفهم تناقضاتها وقدرتها
على أن تكون ساحرة وخانقة فً آن معا.
مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجات النساء
لندن ،نٌسان/أبرٌل
أُقٌم مهرجان "بٌردز آي فٌو" السٌنمابً للعام  2013بٌن  3و 10نٌسان/أبرٌل ،واحتفى فً دورته هذه بالمخرجات العربٌّات.
وش ّكل المهرجان اعترافا قوٌّا بؤهمٌة الدور الذي تإدٌّه آفاق فً العالم العربً ،إذ ض ّم برنامج المهرجان ثمانٌة أفبلم مدعومة
من آفاق هً :فٌلم "ل ّما شفتك" الروابً آلن ماري جاسر الذي ت ّم اختٌاره لٌُعرض فً افتتاح المهرجان؛ وفٌلمان روابٌّان
آخران حصبل على تموٌل آفاق وهما" :الخروج للنهار" لهالة لطفً (مصر) ،و"ٌمّا" لجمٌلة صحراوي (الجزابر)؛ إضافة إلى
أربعة أفبلم وثابقٌة حصلت على تموٌل آفاق وهً" :النادي اللبنانً للصوارٌخ :تكرٌما للحالمٌن" لجوانا حاجً توما وخلٌل
َ
و"ؼزة تنادي" لناهد عوّ اد (فلسطٌن) ،و"اختفاءات سعاد
جرٌج (لبنان) ،و"كما لو أننا نمسك بكوبرا" لهالة العبدهللا (سورٌا)،
حسنً الثبلثة" لرانٌة اسطفان (فلسطٌن)؛ كما شارك فٌلم واحد مدعوم من آفاق فً فبة األفبلم القصٌرة وهو" :حدٌقة أمل"
لنادٌا شهاب (العراق).
مؤتمر األدب عبر الحدود
فالٌتا ،مالطا – نٌسان/أبرٌل
ُدعٌت آفاق للمشاركة فً ورشة حول التبادل األدبً والترجمة عُقدت فً مالطا من  4إلى  7نٌسان/أبرٌل .وتطرّ قت النقاشات
إلى السٌاسات الثقافٌة ودور القطاع الثقافً والفنً المستقل ،كما تناولت استراتٌجٌات التبادل األدبً والترجمة فً المنطقة
األورومتوسطٌة .إنّ آفاق فً صدد دراسة إمكانٌة إطبلق برامج جدٌدة خاصّة باألدب فً المستقبل القرٌب ،وبالتالً لقد ساعد
هذا المنتدى فً فهم األولوٌات والتحدٌات وفرص التعاون والتنسٌق فً المنطقة العربٌة.

67

الجمعٌة العامة لملتقى المؤسسات العربٌة الداعمة
بٌروت ،نٌسان/أبرٌل
عُقدت الجمعٌة العامة لملتقى المإسسات العربٌة الداعمة ٌو َمً  29و 30نٌسان/أبرٌل للنظر فً االتجاهات الراهنة للشركات
فً مجال التموٌل الثقافً .وتضمّن هذا اللقاء ؼٌر الرسمً أنشطة خارج موقع االجتماع األساسً لتعزٌز التواصل بٌن
المشاركٌن .وبما أ ّنها عُقدت فً بٌروت هذا العام ،تم ّكنت آفاق من تؤدٌة دور ها ّم فً التشجٌع على انضمام مشاركٌن جدد إلى
االجتماع من أجل تبادل خبراتهم وتعزٌز التواصل بٌن العاملٌن فً مجال الفنون والثقافة.
ندوة حول التموٌل الثقافً فً شمال أفرٌقٌا
تونس ،أٌار/ماٌو
بناء على دعوة مإسسة كمال األزعر ،شاركت آفاق فً ندوة حول التموٌل الثقافً فً تونس لمناقشة "مستقبل الفنون فً
مجتمعات المؽرب العربً المعاصرة" .عُقدت هذه الندوة فً متحؾ باردو الوطنً فً  10أٌار/ماٌو ،وش ّكلت فرصة للقاء
الجهات الفاعلة فً المجال الثقافً ورعاة الفنون والمموّ لٌن والف ّنانٌن والن ّقاد ومإرّخً الفنون الذٌن ٌعملون فً منطقة شمال
أفرٌقٌا .شاركت آفاق فً النقاش األول حول "إعادة النظر فً دور المإسسات والجهات الراعٌة فً الحفاظ على الفنون فً
المؽرب العربً وتعزٌزها" ،وقد أضفى حضور آفاق أهمٌّة خاصّة إلى الندوة ،إذ أسهم فً توسٌع نطاق المشاركٌن لٌشمل
مبادرة فاعلة على المستوى اإلقلٌمً العربً.
مهرجان "سانً ساٌد أوف ذا دوك"
ال روشٌل ،حزٌرانٌ/ونٌو
أُقٌم سوق "سانً ساٌد أوؾ ذا دوك" المخصّص بالمشارٌع الوثابقٌة من  25إلى  28حزٌرانٌ/ونٌو ،جامعا فً هذه األٌام
األربعة كافة الجهات الفاعلة فً مجال صناعة األفبلم الوثابقٌة من حول العالم ،لبٌع وشراء المشارٌع والبرامج وعقد
الشراكات .وبما أنّ العالم العربً ؼدا أرضا خصبة فً تقدٌم مواضٌع جدٌدة لؤلفبلم الوثابقٌة ،ش ّكل هذا السوق فرصة مهمّة
للنظر فً إمكانٌة عقد شراكات جدٌدة من منطقة المتوسّط .أي مواضٌع ستلقى النجاح األكبر؟ وكٌؾ ٌمكن للشرق األوسط أن
ٌكون قادرا على المنافسة فً هذا السوق السرٌع التقلّب؟ وقد ُدعٌت مدٌرة البرامج السٌنمابٌة فً الصندوق العربً للثقافة
والفنون "آفاق"  ،رٌما المسمار ،إلى المشاركة فً جلسة حملت عنوان "اآلفاق الجدٌدة لؤلفبلم الوثابقٌة فً الشرق األوسط".
وفً ؼضون ذلك ،اختٌر فٌلم "خارج اإلطار" للمخرج الفلسطٌنً ،مه ّند ٌعقوبً ،لٌتم تقدٌمه فً السوق.
التموٌل الثقافً من أجل السالم والعدالة االجتماعٌة
جزٌرة واسان ،آب/أؼسطس
عُقد المإتمر من  24إلى  26آب/أؼسطس فً جزٌرة واسان ،أونتارٌو ،حول "النظر فً العبلقات المتبادلة بٌن التموٌل
الثقافً من أجل العدالة االجتماعٌة والسبلم وبٌن الفنون والثقافة" .وتكمن أهداؾ هذا المإتمر فً إعداد قابمة تتضمّن أمثلة عن
المشارٌع الناجحة ،والتوصّل إلى فهم أفضل للمهارات والمعارؾ البلزمة لتطوٌر العمل المتعدّد الجوانب بٌن الثقافة والسبلم
والعدالة االجتماعٌة .وتجدر اإلشارة إلى أنّ آفاق وؼٌرها من األطراؾ المشاركة بادرت إلى تقدٌم الكثٌر من األمثلة المقنعة
عن كٌؾ ٌمكن للجهات التموٌلٌة أن تستخدم الفنون والثقافة من أجل تحقٌق العدالة االجتماعٌة والسبلم ،مإ ّكدة بالتالً أنّ
األنشطة الفنٌّة تستطٌع أن ّ
تإثر بشكل إٌجابً على المجتمع لتعزٌز التعبٌر عن الذات وبلوغ فهم أفضل وفض الصراعات
وتحقٌق اللحمة االجتماعٌة.
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التعاون بٌن آفاق ومهرجان ساراٌٌفو السٌنمائً
البوسنة والهرسك ،آب/أؼسطس
فً إطار قسم الضٌوؾ فً الدورة التاسعة عشرة من مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابًُ ،دعٌت آفاق لتقدم برنامج عروض من
أربعة أفبلم من العالم العربً مدعومة من آفاق .وقد ت ّم اختٌار فٌلمٌن طوٌلٌن وفٌلمٌن قصٌرٌن للمشاركة فً هذا البرنامجٌ" :ا
من عاش" للمخرجة التونسٌة هند بو جمعة ،و"الخروج للنهار" للمخرجة المصرٌة هالة لطفً ،و"ناٌشن إستاٌت" للمخرجة
الفلسطٌنٌة الرٌسا صنصور ،و"رجل خطٌر جدا" للمخرج اللبنانً مازن خالد .من ناحٌة أخرى ،سٌشارك مشروع فٌلم "فً
حدا هون؟" للمخرج اللبنانً أحمد ؼصٌن والمدعوم من قبل آفاق عبر منحة برنامج تقاطعات ،فً سوق المهرجان لئلنتاج
المشترك "سٌنٌلٌنك" ،كما سٌُعرض فٌلم "لمّا شفتك" للمخرجة الفلسطٌنٌة آن ماري جاسر والمدعوم من قبل آفاق" فً قسم "إن
فو ُكس" من المهرجان .حضر هذا المهرجان الرابد فً منطقة البلقان وفد من آفاق مإلّؾ من المدٌر التنفٌذي ،أسامة الرفاعً،
ومدٌرة البرامج السٌنمابٌة لدى آفاق ،رٌما مسمار ،ومجموعة من المخرجٌن المستفٌدٌن من منح آفاق ،وهم :هالة لطفً ،وهند
بو جمعة ،والرٌسا صنصور ،وأحمد ؼصٌن ،إضافة إلى مخرجً فٌلم "برّه فً الشارع" ٌاسمٌنة متولً وفٌلٌب رزقٌ .ؤتً
هذا التعاون بٌن آفاق ومهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً لٌتوّ ج االهتمام المتزاٌد باألفبلم الصادرة من العالم العربً ،وٌجسّد بشكل
ملموس رؼبة آفاق فً إتاحة فرص جدٌدة إلقامة شراكات وإنتاجات مشتركة أمام المخرجٌن العرب فً أسواق ؼٌر تقلٌدٌة.
مهرجان "البولفار" فً المغرب
الدار البٌضاء ،أٌلول/سبتمبر
ُدعٌت آفاق للمشاركة فً مهرجان "البولفار" فً المؽرب من  17إلى  21أٌلول/سبتمبر ،كً تختبر بشكل مباشر مدى حٌوٌة
المشهد الموسٌقً والتواصل بٌن الثقافات المتعاٌشة هناك ،فضبل عن توسٌع اتصاالت آفاق فً هذه المنطقة من العالم العربً.
وٌستضٌؾ هذا المهرجان عددا من فرق الموسٌقى البدٌلة كً ٌإدّوا موسٌقاهم لمدّة عشرة أٌام .كان من أبرز المشاركٌن هذا
العام ف ّنان الروك الجزابري رشٌد طه ،وفرقة الجاز اإلنكلٌزٌة " ،"Herbaliserوفرقة المٌتال السوٌدٌة " Dark
 ."Tranquilityوشاركت بعض المواهب الجدٌدة الناشبة فً مشهد الموسٌقى المؽربٌة البدٌلة فً مسابقة "Tremplin-
 "L'Boulevardالتً جرت فً مركز " "Manufactures Abattoirsالثقافً ،وشاركت فٌها  23مجموعة على
المستوى الوطنً وست مجموعات لنوع الـ" ،"World Fusionوست مجموعات روك-مٌتال وإحدى عشرة مجموعة
راب/هٌب-هوب .من خبلل هذه الزٌارة ،اختبرت آفاق بشكل مباشر مهرجانا موسٌقٌّا ٌُدار بكفاءة ،ولمست الطاقة الشبابٌة
التً تحرّكه ،كما تع ّرفت إلى أشكال جدٌدة من موسٌقى بعض المناطق النابٌة فً العالم العربً ،كما حظٌت بإمكانٌة بناء
فرص للتعاون وعبلقات أقوى مع الجهات المعنٌة.
سوق األفالم الوثائقٌة األورو -متوسطً" ،مٌدٌماد" ،فً إسبانٌا
سٌتجٌس ،تشرٌن األول/أكتوبر
ُدعٌت مدٌرة البرامج السٌنمابٌة فً آفاق إلى المشاركة فً لجنة تحكٌم سوق األفبلم الوثابقٌة األورومتوسطً" ،مٌدٌماد"،
وتسلٌم جابزة أحمد عطٌة للحوار بٌنن الثقافات التً ُتمنح لدعم المشارٌع الوثابقٌة التً شاركت فً منتدى تقدٌم األفبلم التابع
لمهرجان "مٌدٌماد" .وقد مُنحت هذه الجابزة إلى الفٌلم اإلسبانً "الطاعون" .ونذكر من بٌن المشارٌع المستفٌدة من منح آفاق
التً شاركت فً منتدى تقدٌم األفبلم هذه السنة فٌلم "مونٌومنتم" لفادي ٌنٌتورك المستفٌد من منحة برنامج تقاطعات ،فضبل عن
فٌلم "أسفلت" لعلً حمّود المستفٌد من منحة فبة السٌنما للعام .2012
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التحوالت
مؤتمر " آرتً إٌست" حول الثقافة والفنون فً زمن
ّ
نٌوٌورك ،تشرٌن األول/أكتوبر
ُدعٌت آفاق للمشاركة فً مإتمر عُقد فً نٌوٌورك ٌو َمً  29و 30تشرٌن األول/أكتوبر ،وجمع مدراء المإسسات الثقافٌة
ؼٌر الربحٌة الرابدة فً المنطقة مع مجموعة مختارة من الفنانٌن المستفٌدٌن من منحهم ،للتوصّل إلى فهم أفضل حول تؤثٌر
التموٌل الثقافً فً السٌاق الراهن .فً خضم التؽٌٌرات السٌاسٌة العمٌقة والسرٌعة التً تطرأ فً مختلؾ أنحاء المنطقةٌ ،إدّي
الفنانون والمخرجون والقٌّمون والمدراء الفنٌّون فً الشرق دورا بارزا فً دفع عجلة التؽٌٌر الثقافً واالجتماعً .إذ ُتسهم
ّ
ٌتخطى الحدود المحلٌة والوطنٌة
هذه األوساط اإلبداعٌة فً إٌصال أصوات شرابح واسعة من المجتمع المدنً ،وفتح حوار
واإلقلٌمٌة ،فٌبنً أواصر جدٌدة للتعاون بٌن بلدان المنطقة وٌرسً أسس التبادل الثقافً على الصعٌد الدولً .فٌما ٌشارك
المموّ لون األولوبٌّون فً هذه المنتدٌات اإلبداعٌة ،تبقى الوالٌات المتحدة عادة خارج هذه الصورة .لذلك ،ش ّكل هذا المإتمر
فرصة إلدراج المإسسات الفنٌّة فً الوالٌات المتحدة ضمن هذا الحوار العالمً الدابر.
الموسٌقى العربٌة المعاصرة :وضعها الراهن والرؤٌة المستقبلٌة
بٌروت ،تشرٌن الثانً/نوفمبر
فً  7تشرٌن الثانً/نوفمبر ،دعت آفاق بالتنسٌق مع "مترو المدٌنة" جمعا من الموسٌقٌٌن والملحنٌن والمنتجٌن والمدراء
الفنٌٌّن والموزعٌن العاملٌن فً الساحة الموسٌقٌة العربٌة المستقلة إلى لقاء مفتوح مع المدٌر الفنً لمهرجان "تٌمٌتار"
للموسٌقى العالمٌة ،ابراهٌم المزند .واستضاؾ اللقاء أٌضا عمّار الدجّ انً ،مإسس ومدٌر "نادي القاهرة للجاز" وأحد أبرز
المساهمٌن فً تخصٌص مساحة للموسٌقى المستقلة فً مصر .سعى هذا اللقاء المفتوح وؼٌر الرسمً إلى المساعدة فً وضع
رإٌة استراتٌجٌة جدٌدة لتحسٌن طرٌقة توزٌع الموسٌقى المستقلة وتعزٌز التعاون بٌن الجهات المعنٌّة .كما ش ّجع هذا اللقاء
على إطبلق مبادرات جدٌدة كان أبرزها مهرجان "بٌروت وما بعدها" الذي تخلّلته سلسلة من الحفبلت الموسٌقٌة .وقد عبّر
الموسٌقٌون المنفردون ،مثل خٌام البلمً ورابً الخازن وهانً سبلٌنً ومكادي نحاس ،عن رؼبتهم فً العمل معا وتشارك
األفكار لتوطٌد أواصر التعاون بٌن الموسٌقٌٌن وتحسٌن جودة اإلنتاجات الموسٌقٌة المستقلة.
اجتماع وحفل استقبال لمجلس أمناء "آفاق"
جدّة ،تشرٌن الثانً/نوفمبر
فً  30تشرٌن الثانً/نوفمبر ،أتى الفرٌق الكامل لمجلس أمناء آفاق ،من لبنان ومصر وفرنسا والمؽرب ونٌوٌورك وسوٌسرا
واإلمارات العربٌة المتحدة ،لحضور االجتماع السنوي فً جدّة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،بدعم كبٌر من ألفت المتلق
الجفالً التً انضمّت حدٌثا إلى مجلس أمناء آفاق .وقد ناقش االجتماع عمل آفاق الواسعة النطاق فً العام المنصرم ،فضبل
عن إمكانٌات تطوٌر ذلك وتحقٌق ظهور أكبر .تجدر اإلشارة إلى أنّ الردود كانت إٌجابٌة وب ّناءة ،إضافة إلى التو ّقعات العالٌة
تجاه تحسٌن قدرة آفاق على مواصلة عملها على المدى الطوٌل.
أمستردام الدولً للفٌلم الوثائقً
أمستردام ،تشرٌن الثانً/نوفمبر
اف ُتتحت الدورة السادسة والعشرون لمهرجان الفٌلم الوثابقً الدولً فً أمستردام فً  20تشرٌن الثانً/نوفمبر بالفٌلم الوثابقً
الطوٌل المدعوم من آفاق "العودة إلى حمص" لطبلل دٌركً .وقد حظً هذا الفٌلم بتموٌل آفاق فً إطار مشروع "بلدي"،
وتر ّ
شح لنٌل جابزة أفضل فٌلم وثابقً طوٌل فً إطار مهرجان أمستردام .وٌض ّم برنامج المهرجان هذه السنة أٌضا الفٌلم
الوثابقً الذي ٌحمل عنوان "بٌت التوت" للمخرجة سارة إسحق .ش ّكل مهرجان أمستردام الدولً للفٌلم الوثابقً ،منذ إطبلقه
فً العام  ،1988واحدا من المهرجانات الرابدة لؤلفبلم الوثابقٌة فً العالم ،وهو ٌرمً إلى عرض أبرز األفبلم الوثابقٌة
اإلبداعٌة والتروٌج لها.
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التعاون مع المؤسسة الكورٌة إلدارة الفنون حول المسرح فً العالم العربً
كانون األول/دٌسمبر
ٌتبدّى االهتمام فً فهم المشهد الف ّنً العربً حتى فً بلدان بعٌدة مثل كورٌا .فقد تواصلت المإسسة الكورٌة إلدارة الفنون مع
آفاق كجزء من بحوث المإسسة الرامٌة إلى تبادل المعلومات واألفكار حول المسرح العربً المعاصر .وهكذا ،نشرت شركة
" " TheaProالمقال األول حول المسرح العربً المعاصر فً كورٌا بقلم عبد هللا الكفري الحابز على تموٌل آفاق .فباإلضافة
إلى شرح اتجاهات المسرح المعاصر والتحدٌات التً ٌواجههاٌ ،قدّم المقال أٌضا معلومات حول الموارد المتاحة للحصول
على المنح وحول مشهد التموٌل الثقافً فً المنطقة.
مهرجان دبً السٌنمائً الدولً
اإلمارات العربٌة المتحدة ،كانون األول/دٌسمبر
أقٌم مهرجان دبً السٌنمابً الدولً بٌن  6و 14كانون األول/دٌسمبر ،مستضٌفا ثمانٌة أفبلم مدعومة من آفاق كً تشارك فً
مسابقات "المهر العربً" ،وفاز من بٌنها اثنان هما :الفٌلم الوثابقً القصٌر "القلق" لعلً شرّي (لبنان) ،والفٌلم الوثابقً الطوٌل
"اللً بٌحب ربنا ٌرفع إٌدو لفوق" لسلمى الطرزي (مصر) .أمّا سابر األفبلم التً شاركت فً المهرجان فكانت" :بٌت التوت"
لسارة إسحق (الٌمن) و"حبٌبً بٌست ّنانً عند البحر" لمٌس دروزة (األردن) و"موج" ألحمد نور (مصر) و"طٌور أٌلول"
ّ
و"شبلط تونس" لكوثر بن هنٌّة (تونس) .كما أطلقت آفاق ورشة
لسارة فرنسٌس (لبنان) و"طالع نازل" لمحمود حجٌج (لبنان)
عمل برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة فً إطار المهرجان بٌن  10و 12كانون األول/دٌسمبر ،سعٌا منها إلى زٌادة االهتمام
والوعً تجاه صناعة األفبلم الوثابقٌة اإلبداعٌة ،من خبلل مساعدة هذه المجموعة المختارة من المنتجٌن والمخرجٌن العرب
فً الحصول على دعم ملموس من الخبراء فً مجال األفبلم الوثابقٌة الذٌن أتوا من العالم العربً وأوروبا والوالٌات المتحدة
للمشاركة فً المهرجان .أمّا المشارٌع المستفٌدة من منح آفاق عبر برنامج آفاق لؤلفبلم الوثابقٌة التً شاركت فً مبادرة
" "Dubai Docsلؤلفبلم الوثابقٌة ،فكانت" :أحمد فً ببلد العجابب" ألرٌج السحٌري (تونس) و"سجن" لرنا عٌد (لبنان)
و"حكاٌة عنؾ" لدالٌة بخٌت (المملكة العربٌة السعودٌة) و"طعم الثورة" لماٌا الخوري (سورٌا).
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الحهلة اإلعالنية والجسويجية
استطالع آراء المستفٌدٌن من منح "آفاق"
ت ّم إطبلق أول استطبلع آراء للمستفٌدٌن من منح آفاق
فً شهر تموزٌ/ولٌو  .2013ووصل هذا اإلستطبلع
إلى  414مإسّسة وفردا ،وجمٌعهم محترفون فً مجال
الفنون والثقافة فً العالم العربً ،وجمٌعهم تل ّقوا منح
آفاق بٌن عا َمً  2007و .2012وُ ّزع االستطبلع عبر
موقع " ،"Survey Monkeyالذي ٌضمن سرٌة
المستطلعٌن وعدم الكشؾ عن أسمابهم.
اخ ُتتم االستطبلع فً  30آب/أؼسطس .بلػ مجموع
المستفٌدٌن من منح آفاق الذٌن أجابوا على االستطبلع
حوالى  48فً المبة ،أي مبتً مستفٌد.
تبدي النتابج اإلجمالٌة مستوى عالٌا من التقدٌر لجوانب
عمل آفاق كافة .كما تظهر كفاءة آفاق فً تقدٌم المنح
وإدارتها ،ووضوح المعلومات التً تقدّمها عبر قنوات
التواصل التً تستخدمها ،وتؤثٌر عملها على المجتمعات
المعنٌة من خبلل المشارٌع ،وفاعلٌة الدعم التقنً الذي
تقدّمه ،وانفتاحها على النقد واالقتراحات التً تصلها.
تظهر نتابج اإلستطبلع أنّ على آفاق تحسٌن قدرة
المستفٌدٌن على التواصل عبر موقع المإسسة
اإللكترونً وصفحات التواصل اإلجتماعً .كما أنّ على
آفاق توسٌع ظهورها فً الصحؾ ووسابل اإلعبلم
المربً والمسموع ،إلى جانب ما تقوم به من عمل عبر
موقعها اإللكترونً ومواقع التواصل اإلجتماعً.

72

قصص المستفٌدٌن من المنح
للسنة الثانٌة على التوالً ،أجرت أفاق مقاببلت مع عدد من
المستفٌدٌن من المنح لسماع قصصهم ومعرفة تطلّعاتهم الفنٌّة
والعقبات التً ٌواجهونها والنجاحات التً ٌح ّققونها .وفً العام
 ،2013استمعنا إلى قصص هإالء الف ّنانٌن:
 .1إنقاذ السٌنما فً تونس  -الجمعٌة التونسٌة للعمل من أجل
السٌنما (( )ATACتونس)
 .2ال ّتمٌّز ال ٌتنافى مع ال ّتشبّث بالجذور – أحمد نظمً (مصر)
 .3ما جدوى مسرح الدّمى؟  -محمود حورانً (لبنان)
 .4أرى فلسطٌن ببل حدود – مٌس دروزة (األردن)
 .5مواجهة النظام األبوي – سارة إسحق (الٌمن)
 .6لٌبٌا تنهض من تحت الرماد – مإسسة آرٌتً للثقافة والفنون
(لٌبٌا)
 .7المكتبات العامة فً لبنان  -جمعٌة السبٌل – أصدقاء المكتبات
العامة
 .8فً ظبلل ما هو أعظم  -سلٌمان البسّام (الكوٌت)
 .9واقع داخلً ،وواقع خارجً ،وواقع افتراضً – عبدهللا
الكفري (سورٌا)
 .10إعادة كتابة توارٌخنا  -دامٌان أونوري (الجزابر)
 .11المسرح من أجل التؽٌٌر االجتماعً  -نورا أمٌن (مصر)
 .12تدرٌب على صناعة األفبلم الوثابقٌة فً الجزابر  -حبٌبة
جحنٌن (الجزابر)
 .13قدرة المسرح التحوٌلٌة  -مع ّز مرابط (تونس)
 .14لماذا أصنع األفبلم؟  -آن ماري جاسر (فلسطٌن)
وقد ُنشرت هذه القصص مرّة فً الشهر على األقل ،وأكثر من ذلك
أحٌانا.

73

حضور آفاق على اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

الموقع
إنّ تجدٌد موقع آفاق على دفعتٌن فً العام  2011حصد ثماره فً العام  ،2013بحٌث ازداد عدد الزوّ ار المنفردٌن ستة
أضعاؾ.

الزوار المنفردٌن شهر ٌّا ً
الحدّ األقصى لعدد ّ

1940 4810 12331
2013

2012

2011

إضافة إلى ازدٌاد عدد الزوّ ار ،ارتفعت كثافة الزٌارات إلى موقعنا أٌضا خمسة أضعاؾ خبلل الفترة نفسها.

الحدّ األقصى لعدد الزٌارات شهر ٌّا ً

4300 8518 21400
2013

2012

2011

ضعؾ ما كانت علٌه فً العام  ،2011ما ٌشٌر إلى أنّ زوّ ار موقع آفاق قد أصبحوا أكثر تفاعبل مع
ازداد عدد الزٌارات 18
َ
محتوى الموقع.

الحدّ األقصى لعدد مشاهدات الصفحة شهر ٌّا ً

10000 68669 183006
2013

2012

2011
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الصفحات األكثر مشاهدة
الدعوات المفتوحة  -عربً
المستفٌدٌن  -إنكلٌزي
الدعوات المفتوحة  -إنكلٌزي
مجلس األمناء  -إنكلٌزي

معرض الصور  -عربً
مجلس األمناء  -عربً
المنح العامّة  -عربً
المقاالت  -إنكلٌزي
المقاالت  -عربً
المف ّكرة عربً
المف ّكرة  -إنكلٌزي
المنح العامّة  -إنكلٌزي
معرض الصور  -إنكلٌزي
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

0

ش ّكل عرض الصور الصفحة األكثر مشاهدة ،ما ٌشٌر إلى أنّ زوّ ار الموقع ٌفضّلون التواصل البصري واالطبلع على
المعطٌات بشكل بصري.

عدد الزٌارات بحسب البلدان

150000

100000

50000

عند النظر إلى زٌادة زٌارات الموقع
روسٌا
سورٌا
من وجهة نظر جؽرافٌةٌ ،بدو أنّ
األردن
الزٌادة األكبر قد تح ّققت من زوّ ار
المملكة الم ّتحدة
الموقع المقٌمٌن فً مصر ولبنان
تونس
فرنسا
والوالٌات المتحدة ،فٌما كانت زٌادة
اإلمارات العربٌة الم ّتحدة
عدد زوّ ار الموقع عادٌة فً شمال
المؽرب
فلسطٌن
ُ
أفرٌقٌا وببلد الشام .تع ّد دول مجلس
الوالٌات الم ّتحدة
التعاون الخلٌجً األقل زٌارة للموقع،
مصر
لبنان
ّإال أنّ المملكة العربٌة السعودٌة تض ّم
العدد األكبر من زوّ ار الموقع فً
0
الخلٌج.
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فاٌسبوك
ارتفع عدد متابعً آفاق على موقع فاٌسبوك بنسبة  630فً المبة فً سنة واحدة ،األمر الذي ّ
ٌعزز مجموع انتشار أخبار آفاق
(كما هو مبٌّن أدناه) وإمكانٌة الوصول إلى عدد أكبر من األشخاص فً العالم العربً.

مجموع اإلعجابات ( )likesبالصفحة
12943

11432

8563

4724
تشرٌن الثانً/نوفمبر
2013

تموزٌ/ولٌو 2013

تشرٌن األول/أكتوبر
2013

نٌسان/أبرٌل 2013

2054
كانون الثانًٌ/ناٌر 2013

االنتشار األقصى فً الشهر

3685 73704
2012

2013

العدد األقصى من المستخدمٌن المشاركٌن فً الصفحة شهر ٌّا ً

3385

255

2013

2012

تبٌّن الخصابص الدٌموؼرافٌة لمتابعً صفحة آفاق على فاٌسبوك أ ّننا نصل إلى الجمهور المطلوب على قدم المساواة بٌن
الجنسٌن .وهذه األرقام هً قرٌبة جدا من اإلحصاءات حول مستخدمً فاٌسبوك بشكل عام ،ما ٌإ ّكد على أهمٌة صفحة
فاٌسبوك لعمل آفاق وتواصلها مع الناس.

المتابعون بحسب الجنس

المتابعون بحسب الفئة العمرٌة
5% 3%

13 - 17
2%

18 - 24

12%

إناث
ذكور

25 - 34
38%

45%

35 - 44
53%

معلومات ؼٌر
موجودة

6%

45 - 54

36%

55 - 64
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2013
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المتابعون بحسب البلد
السودان
قطر
أسبانٌا
إٌطالٌا
ألمانٌا
العراق
المملكة الم ّتحدة
الٌمن
اإلمارات العربٌة الم ّتحدة
السعودٌة
فرنسا
الوالٌات الم ّتحدة
المغرب
األردن
لٌبٌا
لبنان
تونس
سورٌا
الجزائر
فلسطٌن
مصر
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الحهلة الجسويجية والجوائز الجي حصدها
الهسجفيدوى نٌ نًح آفاق
" :74استعادة النضال" للمخرجٌن اللبنانٌٌن رانٌا ورائد
رافعً  -برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2011

"كما لو أننا نمسك بكوبرا" للمخرجة السورٌة هالة
العبدهللا  -برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2011

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان،بٌن  15و 22آذار/مارس
 عُرض فً مهرجان البرازٌل السٌنمابً ،فً 28أٌار/ماٌو 2013
 عُرض فً مهرجان "بٌن سٌنمابٌات" الدولً لسٌنماالمرأة فً القاهرة ،مصر ،بٌن  16و 22تشرٌن
الثانً/نوفمبر.

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة فً لبنانبٌن  15و 22آذار/مارس

" خادمة لكل واحد" للمخرج اللبنانً ماهر أبً سمرا
والمنتجة البنانٌة جنان داغر  -برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً 2012
 شارك كمشروع فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسابٌن  19و 26نٌسان/أبرٌل.
"رجل خطٌر جداً" للمخرج اللبنانً مازن خالد  -برنامج
تقاطعات 2012
 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان،بٌن  15و 22آذار/مارس
 عُرض فً مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً،البوسنة والهرسك ،بٌن  16و 24آب/أؼسطس
"حدٌقة أمل" للمخرجة العراقٌة نادٌا شهاب  -برنامج
الفٌلم الوثائقً العربً 2012
 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل
 عُرض فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسا بٌن 19و 26نٌسان/أبرٌل

 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل
 عُرض فً المهرجان الدولً للسٌنما العربٌة فًمدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة من  18أٌار/ماٌو إلى 2
حزٌرانٌ/ونٌو
"أسفلت" للمخرج اللبنانً علً ح ّمود المستفٌد -
السٌنما 2012
 شارك فً قسم تقدٌم األفبلم ضمن سوق األفبلمالوثابقٌة األورومتوسطً" ،مٌدٌماد" ،فً سٌتجٌس،
إسبانٌا بٌن  10و 12أٌلول/سبتمبر
"طٌور أٌلول" للمخرجة اللبنانٌة سارة فرنسٌس – منحة
فئة السٌنما للعام 2011
 عُرض فً مهرجان كوبنهاؼن السٌنمابً الدولً بٌن 7و 17تشرٌن الثانً/نوفمبر
 عُرض فً مهرجان دبً السٌنمابً الدولً فً 9كانون األول/دٌسمبر
"أسطوانة مح ّطمة" للمخرجة العراقٌة بارٌن جدّ و -
برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2011
 عُرض للمرة األولى فً مهرجان الٌبزغ الدولًلؤلفبلم الوثابقٌة بٌن  28تشرٌن األول/أكتوبر و3
تشرٌن الثانً/نوفمبر.
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"كاٌروغرافً" للراقصة المعاصرة دالٌا ن ّعوس – فنون
األداء 2012

"كاونتربالنس" للمخرج اللبنانً سلٌم مراد  -برنامج
الفٌلم الوثائقً العربً 2012

 عُرض فً المهرجان الدولً ألفبلم الرقص فًبروكسل بٌن  20و 21أٌلول/سبتمبر

 شارك كمشروع فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسابٌن  19و 26نٌسان/أبرٌل

"كامٌرا/امرأة" للمخرجة المغربٌة كرٌمة الزبٌر -
برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2009

"موروث السودان اآلٌل إلى اإلختفاء- 1820 :
 "1956لفرٌدٌرٌك سٌفوٌنتٌس – الفنون البصرٌة
2011

 عُرض فً مهرجان هٌومن راٌتس ووتش السٌنمابًفً لندن بٌن  13و 22آذار/مارس.
 فاز بجابزة حقوق اإلنسان ضمن مهرجان "فٌدادوك"الدولً للفٌلم الوثابقً فً أكادٌر ،المؽرب ،فً 28
نٌسان/أبرٌل.
 حصد جابزة أفضل فٌلم وثابقً فً مهرجان"سٌنٌمٌد" الدولً ألفبلم البحر األبٌض المتوسط فً
مدٌنة مونبلٌٌه الفرنسٌة فً  2تشرٌن الثانً/نوفمبر.
"هرج ومرج" للمخرجة المصرٌة ندٌن خان –السٌنما
2011
 عُرض فً المهرجان الدولً للسٌنما العربٌة فًمدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة من  18أٌار/ماٌو إلى 2
حزٌرانٌ/ونٌو
"الخروج للنهار" للمخرجة المصرٌة هالة لطفً –
السٌنما 2008
 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة فً لبنانبٌن  15و 22آذار/مارس
 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل
 عُرض فً المهرجان الدولً للسٌنما العربٌة فًمدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة من  18أٌار/ماٌو إلى 2
حزٌرانٌ/ونٌو
 عُرض فً مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً،البوسنة والهرسك ،بٌن  16و 24آب/أؼسطس
 عُرض فً مهرجان "بٌن سٌنمابٌات" الدولً لسٌنماالمرأة فً القاهرة ،مصر ،بٌن  16و 22تشرٌن
الثانً/نوفمبر.

 عُرض فً المتحؾ الشرقً فً جامعة دورهام فًالمملكة المتحدة من كانون الثانًٌ/ناٌر إلى 30
نٌسان/أبرٌل
 عُرض فً صالة بروناي فً كلٌّة الدراسات الشرقٌةواألفرٌقٌة فً لندن ( ،)SOASالمملكة المتحدة من
أٌار إلى  24حزٌران
األداء الراقص "إلى حدٍّ ماء" لنوال اسكندرانً – فنون
األداء 2013
 افتتح هذا العرض مهرجان حمّامات الدولً للفنونفً تونس فً  19تموزٌ/ولٌو 2013
"عٌن المعماري" للمخرج اللبنانً ندٌم مشالوي –
برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2012
 شارك كمشروع فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسابٌن  19و 26نٌسان/أبرٌل
" الفترٌنة" لـ"جنزٌر" بالتعاون مع الفنانة ٌاسمٌن
الع ٌّاط – الفنون البصرٌة 2012
 عُرض فً إطار مهرجان وسط البلد للفنونالمعاصرة بٌن  22نٌسان/أبرٌل و 22أٌار/ماٌو
"فدائً" لدامٌان أونوري  -منحة فئة السٌنما للعام
2009
 فاز بجابزة القلعة الفضٌة لؤلفبلم الوثابقٌة ضمنمهرجان "فٌست – مخرجٌن جدد ،أفبلم جدٌدة" فً
البرتؽال بٌن  24حزٌرانٌ/ونٌو و 1تموزٌ/ولٌو.
 عُرض للمرة األولى فً معهد العالم العربً فًبارٌس ،فرنسا ،فً  19تشرٌن الثانً/نوفمبر.
79

َ
عواد  -برنامج
"غزة تنادي" للمخرجة الفلسطٌنٌة ناهد ّ
الفٌلم الوثائقً العربً 2009
 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة فً لبنانبٌن  15و 22آذار/مارس
 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل

"قواعد أساسٌة" للفنانة العراقٌة جنان العانً – الفنون
البصرٌة 2012

فرقة الروك اللبنانٌة "مشروع لٌلى" – الموسٌقى
2012

 المعرض الفردي األول فً مركز بٌروت للفن بٌن 7شباط/فبراٌر و 6نٌسان/أبرٌل

 مقابلة مع السً.إن.إن فً  12شباط/فبراٌر ُكتب عنها فً مدوّ نة الموسٌقى ""Musicblogالتابعة لصحٌفة ؼاردٌان فً  13أٌلول/سبتمبر

"بٌت بٌوت" للمخرجة اللبنانٌة ندٌن نعوس  -برنامج
الفٌلم الوثائقً العربً 2011
 شارك فً مهرجان سٌنما الواقع فً فرنسا بٌن 19و 26نٌسان/أبرٌل
إٌمان عٌسى – الفنون البصرٌة 2009
 فازت بجابزة "مإسسة هان نٌفكٌنز ماكبا" للفنالمعاصر فً برشلونة فً  21كانون الثانًٌ/ناٌر
درة بوشوشة
"كان الحال أفضل غداً" للمنتجة التونسٌة ّ
 برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2012 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة فً لبنانبٌن  15و 22آذار/مارس
 عُرض فً مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً فًالبوسنة والهرسك بٌن  16و 24آب/أؼسطس
 عُرض فً مهرجان "بٌن سٌنمابٌات" الدولً لسٌنماالمرأة فً القاهرة ،مصر ،بٌن  16و 22تشرٌن
الثانً/نوفمبر
"أبق عٌنٌك على الجدار" ،كتاب فوتوغرافً ألولٌفٌا
ِ
صنٌج ومٌتشٌل ألبرت – الفنون البصرٌة 2011
 عُرض فً إطار "لقاءات آرل" فً  21أٌار/ماٌو"النادي اللبنانً للصوارٌخ :تكرٌما ً للحالمٌن" لجوانا
حاجً توما وخلٌل جرٌج – برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً 2009

 ظهور على أخبار البً.بً.سً فً  15تشرٌناألول/أكتوبر
"ترجعوا بالسالمة" للمصور الفلسطٌنً محمد بدارنه –
الفنون البصرٌة 2013
 عُرض فً "دارة الفنون" فً عمّان فً  4أٌار/ماٌو"مونٌومنتم" لمخرج اللبنانً فادي ٌنٌتورك – برنامج
تقاطعات 2012
 شارك فً سوق األفبلم الوثابقٌة األورومتوسطً،"مٌدٌماد" ،فً سٌتجٌس ،إسبانٌا بٌن  10و12
أٌلول/سبتمبر
"ناٌشن استاٌت" للفنانة البصرٌة الفلسطٌنٌة الرٌسا
صنصور – السٌنما 2011
 عُرض فً مهرجان روتردام السٌنمابً الدولً فً 29كانون الثانًٌ/ناٌر
 عُرض فً مهرجان أوبرهاوسن لؤلفبلم القصٌرة فً 7أٌار/ماٌو
 عُرض فً المهرجان الدولً للسٌنما العربٌة فًمدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة من  18أٌار/ماٌو إلى 2
حزٌرانٌ/ونٌو
 فاز بجابزة الن ّقاد ألفضل فٌلم قصٌر فً المهرجانالدولً للسٌنما العربٌة فً مدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة من
 18أٌار/ماٌو إلى  2حزٌرانٌ/ونٌو
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 عُرض فً مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً فًالبوسنة والهرسك بٌن  16و 24آب/أؼسطس

 عُرض للمرة األولى فً افتتاح مهرجان أمستردامالدولً للفٌلم الوثابقً فً  29تشرٌن الثانً/نوفمبر

"خارج اإلطار" للمخرج الفلسطٌنً مه ّند ٌعقوبً –
برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2011

 -حاز جابزة لجنة التحكٌم فً مهرجان صندانس

 شارك فً سوق "سانً ساٌد أوؾ ذا دوك" فً مدٌنةال روشٌل الفرنسٌة بٌن  25و 28حزٌرانٌ/ونٌو
بره فً الشارع" للمخرجٌن المصرٌٌن ٌاسمٌنة متولً
" ّ
وفٌلٌب رزق – برنامج تقاطعات 2012
 شارك فً برنامج "مشؽل مهرجان كان السٌنمابً"بٌن  17و 23حزٌرانٌ/ونٌو 2013
"رواتب رجال السٌاسة" لمبادرة "فلسطٌن بالصورة"
 الفوز بجابزة مإسسة " Kantar Information is "Beautifulفً  21تشرٌن الثانً/نوفمبر
"فرش وغطا" للمخرج المصري أحمد عبدهللا – السٌنما
2009
 عُرض للمرة األولى فً مهرجان تورونتو السٌنمابًالدولً ،كندا ،بٌن  9و 13أٌلول/سبتمبر
 -عرض فً مهرجان أبوظبً السٌنمابً

 فاز بجابزة أنتٌؽون الذهبٌة ألفضل فٌلم روابً فًمهرجان "سٌنٌمٌد" الدولً ألفبلم البحر األبٌض
المتوسط فً  2تشرٌن الثانً/نوفمبر
"إعادة اكتشاف الجنون" لورشة عمل "حدوتة بحر"
التً أقمها وسٌم المغربً – األدب 2011
 أُدرج فً قابمة "أفضل  100كتاب عربً صادر فًالعام  ،"2012فً اإلسكندرٌة ،مصر ،فً 18
أٌلول/سبتمبر

"العودة إلى حمص" لطالل دٌركً فً إطار مشروع
"بلدي" تكرٌما ً لعمر أمٌراالي  -برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً 2009

فرقة الروك السورٌة "طنجرة ضغط" – الموسٌقى
2012
 كتبت عنها "مجلة رولٌنػ ستون الشرق األوسط" فً 6تشرٌن األول/أكتوبر
 كتبت عنها صحٌفة "ذا ناشٌونال" ،اإلمارات العربٌةالمتحدة ،فً  9تشرٌن الثانً/نوفمبر
شري – الفنون
"القلق" للف ّنان البصري اللبنانً علً ّ
البصرٌة 2012
 عُرض للمرة األولى فً مهرجان تورونتو السٌنمابًالدولً فً  9أٌلول/سبتمبر
 فاز بجابزة "المهر العربً" ألفضل مخرج للفٌلمالقصٌر فً مهرجان دبً السٌنمابً الدولً فً 10
كانون األول/دٌسمبر.
"رسائل من الكوٌت" للمخرج المصري-الفرنسً كرٌم
جوري – برنامج الفٌلم الوثائقً العربً 2011
 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان،بٌن  15و 22آذار/مارس
"بٌت التوت" للمخرجة الٌمنٌة-البرٌطانٌة سارة إسحق
– برنامج تقاطعات 2012
 قدم فً عرضه العالمً األول فً مهرجان االفالمالوثائقٌة الدولً فً أمستردام
 عُرض فً مهرجان دبً السٌنمابً الدولً فً 9كانون األول/دٌسمبر
"الع ّداء" لسعٌد تاجً فاروقً  -برنامج الفٌلم الوثائقً
العربً 2011
 عُرض فً مهرجان السٌنما الخاص بحقوق اإلنسانفً سان سٌباستٌان
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"الصرخة" للمخرجة الٌمنٌة خدٌجة السالمً – برنامج
آفاق إكسبرس 2012
 فاز بجابزة مارتٌن فٌلٌب فً إطار مهرجان "الجابزةالعالمٌة الكبرى لئلتحاد الدولً لئلذاعة والتلفزٌون
للفٌلم الوثابقً للمإلّؾ" فً مهرجان مونتً كارلو
بٌن  9و 13حزٌرانٌ/ونٌو
"اختفاءات سعاد حسنً الثالثة" للمخرجة اللبنانٌة
رانٌة اسطفان  -برنامج الفٌلم الوثائقً العربً
2009
 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل
"ل ّما شفتك" للمخرجة الفلسطٌنٌة آن-ماري جاسر –
السٌنما 2009

 عُرض فً مهرجان ساراٌٌفو السٌنمابً الدولً فًالبوسنة والهرسك بٌن  16و 24آب/أؼسطس
 عُرض فً مهرجان "بٌن سٌنمابٌات" الدولً لسٌنماالمرأة فً القاهرة ،مصر ،بٌن  16و 22تشرٌن
الثانً/نوفمبر
 حصد جابزتٌن فً مهرجان "آمٌانز" السٌنمابًالدولً فً فرنسا فً  17تشرٌن الثانً/نوفمبر:
جابزة اختٌار الجمهور وجابزة أفضل فٌلم من
"سٌؽنٌس"،
 ُر ّشح لجابزة أفضل فٌلم طوٌل لؤلطفال فً حفل
جوابز منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ فً  15كانون
األول/دٌسمبر
"ٌ ّما" للمخرجة الجزائرٌة جمٌلة صحراوي – السٌنما
2009

 كان المرشح الفسطٌنً الرسمً لجوابز األوسكار فًفبة أفضل فٌلم أجنبً فً  10كانون الثانًٌ/ناٌر

 حصد جابز َتً المٌدالٌة الفضٌة وأفضل تصوٌرسٌنمابً فً مهرجان السٌنما األفرٌقٌة فً
واؼادوؼو ،بوركٌنا فاسو ،بٌن  23شباط/فبراٌر و2
آذار/مارس

 حصد جابزة أفضل فٌلم آسٌوي فً مهرجان برلٌنالسٌنمابً فً  19شباط/فبراٌر 2013

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان،بٌن  15و 22آذار/مارس

 عُرض فً مهرجان أٌام بٌروت السٌنمابٌة ،لبنان،بٌن  15و 22آذار/مارس

 عُرض فً مهرجان "بٌردز آي فٌو" للمخرجاتالنساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،بٌن  3و10
نٌسان/أبرٌل

 عُرض فً افتتاح مهرجان "بٌردز آي فٌو"للمخرجات النساء فً لندن ،المملكة المتحدة ،فً 3
نٌسان/أبرٌل
ّ
ُر ّ
الممثل الطفل محمود عسفة لنٌل "جابزة
شح
الممثلٌن الشباب" فً كالٌفورنٌا فً  18نٌسان/أبرٌل

 عُرض فً المهرجان الدولً للسٌنما العربٌة فًمدٌنة مرسٌلٌا الفرنسٌة من  18أٌار/ماٌو إلى 2
حزٌرانٌ/ونٌو
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الحهلة الجهويلية
ّ
تمثل التحدّي المتواصل فً جذب التموٌل من الشركات فً العالم العربً فً مجال الفنون والثقافة .وعادة ما ٌكون المستفٌدون
من برامج المسإولٌة االجتماعٌة للشركات القطاع التعلٌمً ،وقطاع الصحة ،والرٌاضة .عموما ،ال ترتاح الشركات كثٌرا إلى
دعم الفنون ألنّ أعمال الفنانٌن قد تكون طلٌعٌة جدّا أو مج ّردة جدّا أو تش ّكل مخاطرة كبٌرة جدّا .مع ذلك ،لم نجمع فقط
التموٌل الذي صبونا إلٌه ،بل تجاوزناه بقٌمة  225ألؾ دوالر أمٌركً خصّصناه للصندوق االحتٌاطً لسنة .2013
نهدؾ إلى جعل الفنون والثقافة معترفا بها باعتبارها رصٌدا قٌّما وجدٌرا بالدعم فً المنطقة .وضع العام  2013األسس
المتٌنة للتو ّجه القوي نحو قطاع الشركات فً العام  .2014وسنحصل على المعلومات حول من ٌملك االستعداد المسبق
لتشجٌع الثقافة والفنون ،استنادا إلى استطبلع آراء نشارك فٌه ،شمل أكثر من مبتً شركة فً سبع دول عربٌة حول المسإولٌة
االجتماعٌة للشركات .وٌسرّنا أ ّننا حظٌنا بدعم شركات فً المملكة العربٌة السعودٌة ،بما فً ذلك شركة "فراٌسٌنت" .وقد
توجّهنا أٌضا إلى المصارؾ اإلقلٌمٌة والدولٌة ،وٌسرّنا أ ّننا حصلنا على تموٌل من البنك السعودي الفرنسً.

علبة هداٌا "الفكر مقابل الغذاء"
ُ
صمّمت هداٌا ثقافٌة بسٌطة ولكن فعالة تحتوي على أؼراض متعلّقة باإلنتاجات الثقافٌة التً حظٌت بتموٌل آفاق ،وت ّم توزٌعها
على مانحً آفاق والجهات التً تستهدفها الحملة التموٌلٌة :المموّ لون الثقافٌون ،والشركات الراعٌة ،والمإسسات المانحة .وُ ّزع
ما مجموعه خمسون هدٌّة فً العام  ،2013وجاءت الردود إٌجابٌة ،وال سٌما أنّ هذه البادرة أثارت فضول هذه الجهات تجاه
المشهد الفنً.

عشاء بضٌافة المانحٌن لتوسٌع دائرة أصدقاء آفاق
دعت آفاق داعمٌها لتعرٌفها إلى دابرة أصدقابهم من مموّ لً الثقافة ومدراء الشركات ،فؤقام الدكتور فاٌز والسٌدة هٌفاء تقً
الدٌن حفل استقبال فً الرٌاض فً شهر أٌار/ماٌو ،ث ّم استضاؾ رجل األعمال والمموّ ل الثقافً السعودي البارز الشٌخ خالد
والسٌدة ألفت الجفالًٌُ .تو ّقع أن تم ّهد هذه العبلقات الطرٌق إلى استدامة آفاق بشكل أكثر اعتمادا على العالم العربً.

المانحون فً العام 2013
عبّاس زعٌتر (الوالٌات المتحدة/فلسطٌن)
عبد الخالق عبد هللا (اإلمارات العربٌة المتحدة)
عمرو بن حلٌم (لٌبٌا)
فاٌز وهٌفاء تقً الدٌن (سورٌا)
هانً كالوتً (سوٌسرا)
سموّ األمٌرة عادلة (المملكة العربٌة السعودٌة)
هدى كتمٌتو (المملكة العربٌة السعودٌة/فلسطٌن)
سعد هللا ولبنى خلٌل (لبنان)
رامً النمر (لبنان/فلسطٌن)
ولٌد ؼفاري (اإلمارات العربٌة المتحدة)

الشركات
"أرامكس" (األردن)
"بروجاكس إنترناشٌونال" (الكوٌت)
"فراٌسٌنت" (المملكة العربٌة السعودٌة)
البنك السعودي الفرنسً (المملكة العربٌة السعودٌة)
المؤسسات
الصندوق العربً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
(الكوٌت)
مإسسة "دوٌن" (هولندا)
مإسسة "فورد" (الوالٌات المتحدة)
مإسسة "المجتمع المفتوح"
83

أسس الهبادزات الجديدة
برنامج التصوٌر الفوتوغرافً الوثائقً العربً
.
ٌإدّي التصوٌر الفوتوؼرافً الوثابقً دورا بارزا فً اإلضاءة
على قصص مهمّة ومهملة .بما أنّ آفاق ال تمتلك فً الوقت
الراهن برنامجا مكرّسا بالكامل لهذا المجال ،وألنّ هذا
الموضوع ال ٌحظى بدعم كاؾ فً العالم العربً ،نتباحث الٌوم
مع مإسسة ماؼنوم فً نٌوٌورك فً الوالٌات الم ّتحدة ،بالشراكة
مع صندوق األمٌر كبلوس فً أمستردام فً هولندا،
لتصمٌم برنامج ٌدعم التصوٌر الفوتوؼرافً الوثابقً العربً.
وسٌسعى برنامج التصوٌر الفوتوؼرافً الوثابقً العربً إلى
دعم توثٌق فوتوؼرافً محترؾ ومبدع ومتحرر من القٌود
لمواضٌع وقصص اجتماعٌة هامّة وعلى صلة وثٌقة بالعالم
العربً .فً هذا الزمن الذي ٌشهد تحوّ الت جذرٌة على
مستوٌات عدّة وفً أرجاء العالم العربً كافة ،سٌستكشؾ
البرنامج سبل عرض المشارٌع المدعومة أمام الجمهور
العرٌض ،وكٌفٌة تفاعل هذا الجمهور مع المشارٌع ،إٌمانا منه
بقدرة الصورة على التوثٌق والتعلٌم والمناصرة.

برنامج آفاق لكتابة الرواٌة
بعد أن كشؾ تقٌٌم لجنة تحكٌم فبة األدب عن ضعؾ فً
اإلنتاجات األدبٌة المعاصرة فً العالم العربً ،الحظت آفاق
الشرخ العمٌق بٌن الك ّتاب المخضرمٌن والك ّتاب الجدد من حٌث
جودة األعمال األدبٌة ،األمر الذي ٌظهر أنّ من الضروري
إطبلق برنامج ٌقدّم الدعم المهنً البلزم من أجل تحسٌن جودة
األدب المعاصر.
وسرعان ما وُ لدت فكرة إطبلق ورشة عمل ّ
مكثفة على مدار
السنة تحمل عنوان "كٌؾ تكتب رواٌة" لتح ّل مح ّل منح األدب
وتضفً إلى هذا المجال عمقا والتزاما أكبر من ناحٌ َتً تدرٌب
الك ّتاب وتطوٌر قدراتهم .وستتولّى نجوى بركات ق إدار َة
برنامج كتابة الرواٌة.
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نجلس األنًاء

الدكتور غسان سالمة

ربٌس مجلس األمناء
ؼسّان سبلمة عمٌد معهد بارٌس للشإون الدولٌة وأستاذ
العبلقات الدولٌة فً معهد العلوم السٌاسٌة (بارٌس) وفً
جامعة كولومبٌا (نٌوٌورك) .ولد سبلمة سنة  1951فً
لبنان ودرس القانون (جامعة القدٌس ٌوسؾ) والقانون
الدولً (جامعة بارٌس)  ،ثم حاز شهادة دكتوراه فً
العلوم السٌاسٌة (جامعة بارٌس األولى) ودكتوراه فً
اآلداب (جامعة بارٌس الثالثة)  .وقد أمضى الجزء
األكبرمن وقته الحقا فً تدرٌس العبلقات الدولٌة  ،نظرٌا
وتطبٌقٌا فً عدد من الجامعات اللبنانٌة والفرنسٌة
واألمٌركٌة .
شؽل منصب وزٌر الثقافة فً لبنان بٌن عامً  2000و
 ، 2003و ٌكلؾ بمهام خاصة إلى جانب حقٌبته مثل تنظٌم
قمة بٌروت العربٌة والقمة الفرنكوفونٌة فً لبنان  ،فكان
فً كلتٌهما ربٌسا للهٌبة التنظٌمٌة وناطقا رسمٌا  .كما
عٌّن مستشارا سٌاسٌا لبعثة األمم المتحدة فً العراق
( ، ) 2003ثم عٌّن بعدها مستشارا خاصا لبلمٌن العام
لؤلمم المتحدة .اختٌر عضوا فً عدد من المنظمات
العالمٌة ؼٌر الحكومٌة ومنها حالٌا مجموعة األزمات

العالمٌة (بروكسٌل)  ،معهد المجتمع المفتوح (نٌوٌورك) ،
ومكتبة اإلسكندرٌة ومركز حل النزاعات (نٌوٌورك)
ومركز العمل اإلنسانً (جنٌؾ) .له نحو 12كتابا بالعربٌة
والفرنسٌة واالنجلٌزٌة واالسبانٌة  .كما له مساهمات فً
كبرى المجاالت المختصة بالشإون الدولٌة.
الدكتور نبٌل القدومً

نابب الربٌس وأمٌن الصندوق
ٌجمع القدومً بٌن العمل العام والخاص فهو ربٌس مجلس
إدارة شركة "بروجاكس" العالمٌة ،وهً شركة عربٌة
رابدة فً إدارة المشارٌع ،وربٌس مجلس أمناء "مإسسة
التعاون" ،ومحافظ فلسطٌن لدى الصندوق العربً لئلنماء
االقتصادي واالجتماعً ،كما أنه مإسس لمإسسة هانً
القدومً للمنح الدراسٌة ،وعضو فً مجلس أمناء مإسسة
الدراسات الفلسطٌنٌة.
الدكتورة سوزان فتنشفوٌللر

السكرتٌرة القانونٌة
الدكتورة فتنشوٌللر هً عضو فً نقابة المحامٌن
السوٌسرٌة ومحامٌة فً القطاعٌن التجاري وؼٌر الربحً
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ومقرها مدٌنة زوغ فً سوٌسرا .تحمل درجة الدكتوراه
فً القانون من جامعة زورٌخ وهً عضو فً مإسسة
التجارة والخدمات بمدٌنة زوغ ومإسسة ضمان الجودة
فً الخدمات المالٌة ورابطة المحامٌن الدولٌة .كما أنها
عضو فً مجلس مإسسة المجتمع المفتوح بمدٌنة زوغ
وؼٌرها من المإسسات الخٌرٌة السوٌسرٌة.
السٌد عباس زعٌتر

عضو فً مجلس األمناء
عباس فاروق (ادي) زعٌتر عضو إداري فً شركة
زعٌتر القابضة وهو مكتب خاص بالعابلة أسسه برفقة
زوجته سمر فً العام ٌ .2013شؽل السٌد زعٌتر حالٌا
منصب ربٌس مجلس إدارة شركة "أدٌكوارؼو فً المملكة
العربٌة السعودٌة وعضو فً مجلس إدارة البنك العربً
فً سوٌسرا .أسس األستاذ زعٌتر شركة زعٌتر القابضة
بعد أن تقاعد من شركة سوروس إلدارة الصنادٌق المالٌة
فً أوابل العام  .2013عمل زعٌتر خبلل فترة تواجده
فً شركة سوروس والتً تجواوزت العقد ،فً مجاالت
عدّة من ضمنها ربٌس قسم المالٌة وربٌس قصم العملٌات.
كما كان عضوا دابما فً لجان الشركة التنفٌذٌة
واإلستثمارٌة واإلدارٌة والخاصة بتوظٌؾ رأس المال
وإدارة المخاطر .شركة سوروس هً شركة إستثمار
خاص أسسها األستاذ جورج سوروس وهً تلعب دور
المستشار اإلستثماري الربٌسً لمجموعة "كوانتوم"
للصنادٌق المالٌة التً ت ّتبع إستراتٌجٌات ماكرو إقتصادٌة
متنوعة وعالمٌة .خبلل عمل عبّاس فً المإسسة إزدادت
الموجودات ثبلثة أضعاؾ نتٌجة إرتفاع قٌمة رأس المال
بشكل ربٌسً .قبل إنضمامه الى شركة سوروس ،كان
عبّا س شرٌكا فً عملٌات الخدمات المالٌة فً شركة
"براٌس-ووترهاوس" حٌث تعامل مع بعض أهم مإسسات
اإلستثمار العام والخاص فً العالم .السٌد عبّاس محاسب
عام مجاز .عبّاس عضو فً عدد من مجالس إدارة
مإسسات ربحٌة وؼٌر ربحٌة منها شركة "ؼافٌلون"
القابضة ،ومإسسة التفهّم فً الشرق األوسط ،ومإسسة
"الوٌلفٌر" كما أ ّنه عضو مجلس مستشاري مدرسة
"ماكدونوؾ" إلدارة األعمال فً جامعة جورجتاون حٌث
نال شهادة المحاسبة واإلدارة المالٌة.

السٌد هانً كالوتً

عضو فً مجلس األمناء
هو ربٌس ومإسس  HBKلبلستشارات االستثمارٌة
مقرها جنٌؾ –سوٌسرا .تقدم المإسسة الخبرات المعتمدة
والموثوقة لبلستثمارات الشخصٌة والعابلٌة والمإسسات.
بدأ السٌد كالوتً حٌاته العملٌة مع ستً بنك فً نٌوٌورك
عام  ٥٨٩٥حٌث كان مسإوال ربٌسا عن االستثمارات
الخاصة بالبنك فً جنٌؾ حتى عام  ،٥٨٨١لٌإسس بعد
ذلك  .HBKكما ٌحمل كالوتً درجة البكالورٌوس فً
الهندسة المدنٌة من جامعة وٌسكونسن -مادٌسون ،ودرجة
الماجستٌر من جامعة سٌراكوس فً نٌوٌورك  .وهو
عضو مجلس أمناء "مإسسة التعاون".
الدكتور محمد برادة

عضو فً مجلس األمناء
محمد برادة هو روابً مؽربً وناقد أدبً ومترجم وٌعتبر
واحدا من أبرز األدباء المؽربٌٌن المعاصرٌن .ترأس
اتحاد كتاب المؽرب ما بٌن  1976وٌ .1983درِّ س
األدب العربً فً كلٌة األدب فً جامعة محمد الخامس فً
الرباط .وهو عضو فً المجلس االستشاري فً المجلة
األدبٌة المؽربٌة "برولوغ.
الدكتورة فلاير غزول

عضوة فً مجلس األمناء
فلاير ؼزول هً باحثة عراقٌة وناقدة ومترجمة وأستاذة
اللؽة اإلنجلٌزٌة واألدب المقارن فً الجامعة األمٌركٌة فً
القاهرة ،وربٌسة تحرٌر "ألؾ" وهً مجلة فً الشعر
المقارن .لدٌها كتابات كثٌرة حول قضاٌا المرأة والمساواة
فً األدب الحدٌث والعصور الوسطى ومإلفة "اللٌالً
العربٌة فً سٌاق المقارنة ()1996
السٌدة سوسن جعفر الفاهوم

عضوة فً مجلس األمناء
ولدت فً بٌروت ألسرة فلسطٌنٌة من الناصرة .تحمل
درجة البكالورٌوس فً االقتصاد من الجامعة األمٌركٌة
فً بٌروت .وهً عضو مإسس لجمعٌة أصدقاء مرضى
السرطان الخٌرٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
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ترأست الجمعٌة خبلل األعوام  .١١١٩-١١١١السٌدة
سوسن أٌضا عضو فً عدة منظمات أهلٌة وخٌرٌة،
إضافة إلى عضوٌتها فً منظمة بادن بول ومركز
الدراسات الفلسطٌنٌة .هذا وقد انتخبت ربٌسة لمجلس أمناء
"مفتاح" المبادرة الفلسطٌنٌة لتعمٌق الحوار العالمً
والدٌموقراطٌة .الفاهوم عضو فً مجلس أمناء مإسسة
التعاون وحابزة على جابزة العمل التطوعً من إمارة
الشارقة.

وخدمات الطاقة والخدمات الصناعٌة فً المملكة العربٌة
السعودٌة وقطر .أسس واحد من أوابل برامج القروض
الصؽٌرة المدارة من قبل نساء فً مخٌمات البلجبٌن فً
جنوب لبنان .هو أٌضا مإسس وعضو مجلس أمناء منتدى
لٌبٌا الدٌمقراطٌة؛ منظمة ؼٌر حكومٌة عاملة فً مجال
نشر ثقافة الشفافٌة والمشاركة المدنٌة والدٌمقراطٌة فً
لٌبٌاٌ .تابع عمر نشاطة كعضو فاعل وداعم فً الكثٌر من
المشارٌع الخٌرٌة والمدنٌة فً العالم العربً.

لحود
السٌدة عبلة ّ

ألفت المطلق الجفالً

عضوة فً مجلس األمناء

عضوة فً مجلس األمناء

إنضمت الى مجلس أمناء "آفاق" فً العام  2012وهً
داعمة نشطة للمبادرات الثقافٌة فً المنطقة العربٌة .السٌدة
لحّود عضوة فاعلة فً مجالس إدارة عدّة جمعٌات وهٌبات
منها مجلس النادي الرباسً والمجلس اإلداري لمكتب
التنمٌة فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت باإلضافة الى
مجلس أمناء الجمعٌة اللبنانٌة لقرى األطفال .SOS

ولدت ألفت المطلق فً الرٌاض فً المملكة العربٌة
السعودٌة وحصلت على شهادة البكالورٌوس فً العلوم
اإلقتصادٌة وشهادة الماجستٌر فً التنمٌة الدولٌة من
الجامعة األمٌركٌة فً واشنطن .تجٌد اللؽة العربٌة
واإلنكلٌزٌة واأللمانٌة والفرنسٌة واإلٌطالٌة وهً ملتزمة
دعم المبادرات التً تخدم المنطقة العربٌة وتدعم الحٌاة
الكرٌمة والصحة والتعلٌم واإلبداع للجٌل القادم .متزوجة
من رجل األعبلم السعودي خالد الجفالً ولها منه أربعة
أوالد .عضو فً مإسسة الفكر العربً ،ومإسسة العلم فً
كلٌة دار الحكمة ،كما أنها من مإسسً صندوق الشفاء
الخٌري الذي تم تؤسٌسه بالشراكة مع مإسسة بٌل ومٌلٌندا
ؼٌتس وهً عضوة فً المجلس اإلستشاري للصندوق.
إنضمت الى مجلس أمناء الصندوق العربً للثقافة والفنون
(آفاق) فً العام .2013

السٌد عمرو بن حلٌم

عضو فً مجلس األمناء
شرٌك وناشط فً شركات هندسة ومقاوالت متعدّدة
الجنسٌات ناشطة فً مجال تطوٌر وبناء وتشؽٌل المشارٌع
الصناعٌة .هو مإسس ومساهم وعضو مجلس إدارة فً
 AYTBوالعربٌة للخدمات الصناعٌة البحرٌة ()MISA
وهما شركتان رابدتان فً مجال تحوٌل الهادروكاربون،
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فسيق عهل "آفاق"
لم ٌتؽ ٌّر فرٌق عمل آفاق فً العام  2013وقد تطوّ ر ك ّل عضو من الفرٌق جٌّدا فً مجال عمله.

السٌد أسامة الرفاعً

اللعب" ،حٌث كانت مسإولة عن جودة البرامج اإلقلٌمٌة الشاملة
للمنظمة ونجاحها.

انضم أسامة الرفاعً إلى الصندوق العربً للثقافة والفنون -
آفاق كمدٌر تنفٌذي فً ٌولٌو عام  .2010وقد شؽل سابقا
منصب مدٌر تطوٌر المتاحؾ فً نٌوٌورك مع  ،GCAMوقدّم
استشارات لحكومات ومجالس مدن ومإسسات ثقافٌة وجامعً
أعمال فنٌة فً أوروبا والشرق األوسط وآسٌا الوسطى .فً
إطار عمله كمدٌر البرامج المختصة فً مإسسة "جوجنهاٌم"،
أدار الرفاعً دراسات الجدوى إلنشاء متاحؾ الفن المعاصر
فً لٌتوانٌا وفرنسا خبلل عام  . 2007وبٌن العامٌن 2003
و ،2006عمل الرفاعً كمدٌر مشروع فً شركة "مبادلة"
وكمستشار ربٌس مجلس إدارة شركة التطوٌر واالستثمار
السٌاحً .وقد أدار الرفاعً دراسات السوق وتحدٌد وتطوٌر
استراتٌجٌات نماذج العمل السٌاحٌة والثقافٌة فً أبو ظبً كما
دعم أولى مشارٌع الهندسة المعمارٌة فً جزٌرة السعدٌات
باإلضافة إلى المفاوضات األولى بٌن إمارة أبو ظبً ومتاحؾ
اللوفر والجوجنهاٌم.

رشاد شمعون
مدٌر الموقع اإللكترونً

المدٌر التنفٌذي

رشا صالح
مدٌرة المنح
انضمّت رشا صبلح إلى فرٌق عمل آفاق فً العام 2010
حٌث تشؽل منصب مدٌرة المنح .وبعد حصولها على إجازة فً
التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌة من جامعة بوردو فً فرنسا فً
العام  1994ث ّم على ماجستٌر فً األنثروبولوجٌا فً العام
 ،1996عملت فً وكالة األمم المتحدة إلؼاثة وتشؽٌل البلجبٌن
الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى (األونروا) وفً معهد األمم
المتحدة لبحوث التنمٌة االجتماعٌة ( ،)UNRSDوفً االتحاد
األوروبً ،وفً وزارة المهجّرٌن اللبنانٌة ،وفً عدد من
المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة فً لبنان .إضافة إلى ذلك،
تولّت إدارة مشارٌع فً مجال التنمٌة االجتماعٌة واإلنسانٌة
ومشارٌع شبابٌّة ،وعملت فً مجال الصحافة والبحوث .وبٌن
عامًَ  2007و ،2010شؽلت منصب نابب المدٌر اإلقلٌمً
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا فً منظمة "الحق فً

انض ّم رشاد شمعون إلى فرٌق عمل آفاق فً تشرٌن
الثانً/نوفمبر من العام  2010وهو ٌتولّى إدارة وتطوٌر
محتوى الموقع اإللكترونً للمإسسة .وقد عمل بصفة مستقلةّ
كمٌسّر ومدرّب فً عدد من منظمات المجتمع المدنً ،من
ضمنها شبكة ""The Youth Advocacy Process
و"الحركة االجتماعٌة" ،إضافة إلى عمله كمسإول
المتابعة/مدقق داخلً فً منظمة " "ACTEDالبلجٌكٌة ؼٌر
الحكومٌة .وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه ،بعد نٌله إجازة فً
االقتصاد/العلوم السٌاسٌة من الجامعة اللبنانٌة األمٌركٌة
( )LAUفً بٌروت ،عمل رشاد كمساعد لمشروع "برنامج
تمكٌن الشباب" فً الٌونسكو فً لبنان ،حٌث تولّى صٌاؼة
مل ّخصات السٌاسة الشبابٌة وإعداد تقارٌر عن المشارٌع ،
إضافة إلى ترجمة أوراق السٌاسات المتعلّقة المشروع وملفّات
الندوات وورش العمل ،كما تولّى إدارة الموقع اإللكترونً
للمشروع .فً اآلونة األخٌرة ،شؽل رشاد منصب مساعد
أبحاث فً برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ( ،)UNDPحٌث
ساعد على وضع وإدارة قاعدة بٌانات المكتبة اإللكترونٌة
لبرنامج الحوكمة فً العالم العربً.

رٌما المسمار
مدٌرة البرامج السٌنمابٌة
تابعت رٌما لمسمار دراسة فنون االتصال (الرادٌو والتلفزٌون
مع تركٌز خاصّ على السٌنما) فً الجامعة اللبنانٌة األمٌركٌة
( )LAUفً بٌروت فً العام  .1998قبل تخرّجها ،بدأت
بالكتابة فً عدد من الصحؾ والمبلحق الصحافٌة المحلٌّة،
مر ّكزة على المواضٌع المتعلّقة بالسٌنما ،وتابعت مسٌرتها
المهنٌّة كناقدة سٌنمابٌة ابتداء من العام  .1999وقد شاركت فً
الكثٌر من المهرجانات كعضو فً لجان التحكٌم أو لجان
االختٌار ،وساهمت فً كتابات نقدٌة جدٌّة حول السٌنما
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العربٌة ،وأدارت جلسات حول السٌنما ،وكتبت فً عدد من
وسابل اإلعبلم اإلقلٌمٌة .وتجدر اإلشارة إلى أ ّنها عملت لفترة
وجٌزة فً التلفزٌون ،إذ قامت بكتابة وإنتاج حلقات عدّة من
برنامج "العدسة العربٌة" الذي ٌدور حول السٌنما العربٌة،
والذي أنتجته ّ
وبثته قناة الجزٌرة بٌن عامً  2005و.2008
كما كتبت عددا من األفبلم الوثابقٌة الطوٌلة التً أنتجتها وبثتها
قناة العربٌة ،وتولّت أٌضا إجراء البحوث حول مواضٌع هذه
األفبلم .وهً حالٌّا مدٌرة تحرٌر الموقع اإللكترونً لمهرجان
أبو ظبً السٌنمابً ،ولها كتاب فً مرحلة الطباعة ٌتناول
السٌرة الذاتٌة للمخرجة السٌنمابٌة اللبنانٌة الراحلة رندة الشهّال.
وقد انضمّت رٌما إلى الصندوق العربً للثقافة والفنون (آفاق)
فً حزٌرانٌ/ونٌو من العام  2011حٌث تشؽل منصب مدٌرة
البرامج السٌنمابٌة وتشرؾ على الدعوة العامّة للمإسّسة،
إضافة إلى برامج األفبلم الخاصة مثل برنامج الفٌلم الوثابقً
العربً وبرنامج تقاطعات.

كاتً خ ّطار
منسّقة المنح
انضمّت كاتً ّ
خطار إلى فرٌق عمل آفاق فً تموزٌ/ولٌو من
العام  .2012وقد تخرّجت من جامعة القدٌس ٌوسؾ ()USJ
بشهادة فً االقتصاد ،وعملت سابقا المنسّقة المالٌة فً جمعٌة
السبٌل – أصدقاء المكتبات العامة .وتكتب كاتً أٌضا قصصا
لؤلطفال وتدٌر ورش العمل حول الكتابة اإلبداعٌة المخصّصة
لؤلطفال والمراهقٌن.

زٌنة تقً الدٌن
مسإولة اإلعبلم والعبلقات العامة
حصلت زٌنة تقً الدٌن على إجازة فً التارٌخ (بدرجة امتٌاز)
من الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت ( )AUBفً العام ،2000
ث ّم على شهادة دراسات علٌا فً الدّراٌة الفنٌّة من معهد
"سوذبً" للفن المعاصر فً العام  ،2011فماجستٌر فً الفنون
والهندسة اإلسبلمٌة (بدرجة امتٌاز) من كلٌّة الدراسات الشرقٌة

واألفرٌقٌة فً لندن ( )SOASفً العام  .2004وقد قامت
زٌنة بتحرٌر منشورات ثقافٌة متنوعة لعدد من المتاحؾ
ّ
والمجبلت الفنٌة البارزة فً العالم العربً (مثل
والمعارض
مجلّة " "Canvasو"مجلّة الواحة الثقافٌة" ومجلةّ
" ،)"Contemporary Practicesوأجرت بحوثا حول
بعض المنشورات كما شاركت فً كتابة بعضها اآلخر ،إضافة
إلى مشاركتها فً عدد من األفبلم الوثابقٌة للتحدّث عن الثقافة
السورٌة والفن اإلسبلمً والفن المعاصر .وبصفتها مإرّخة
فنٌّة ،ألقت زٌنة محاضرات فً الجامعات الخاصة فً دمشق،
كما عملت منسّقة محلٌة ومحرّرة للمنشورات السورٌة فً
مشروع "متحؾ ببل حدود" فً إطار برنامج "ٌورومٌد" للتراث
األوروبً المتوسطً ،ولقاعدة بٌاناتها االفتراضٌة التً تحمل
عنوان "اكتشِ ؾ الفن اإلسبلمً" .وقد انضمّت زٌنة إلى فرٌق
عمل آفاق فً آب/أؼسطس من العام .2011

ناهد مقداد
مدٌرة الشإون المالٌة
انضمّت ناهد مقداد إلى فرٌق عمل آفاق فً كانون الثانًٌ/ناٌر
من العام  ،2011حٌث تشؽل منصب مدٌرة الشإون المالٌة.
وقد تخرّجت ناهد من الجامعة األمٌركٌة للعلوم والتكنولوجٌا
( )AUSTفً بٌروت بإجازة فً العلوم المالٌة ،وعملت سابقا
محاسبة فً شركة اإلدارة والتطوٌر ( )MDCمن كانون
الثانًٌ/ناٌر  2006إلى كانون األول/دٌسمبر .2010

روان الك ٌّالً
منسّقة الشإون االدارٌة
انضمّت روان الكٌّالً إلى فرٌق عمل آفاق فً نٌسان/أبرٌل
 ،2012حٌث تعمل منسّقة الشإون اإلدارٌة .وقد تخرّجت
روان من الجامعة اللبنانٌة الدولٌة ( )LIUفً بٌروت بإجازة
فً السٌاحة والضٌافة ،وعملت سابقا فً قسم الموارد البشرٌة
فً عدد من الفنادق وشركات إعداد الطعام فً بٌروت ،كما
قامت بؤعمال تطوّ عٌة فً مهرجانات ومنظمات ؼٌر حكومٌة
محلٌّة.
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