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 2007 العــام  )آفــاق( يف  والفنــون«  للثقافــة  العربــي  »الصنــدوق  تأســس 
كمبــادرة  العربيــة  املنطقــة  مــن  ثقافيــة  َضغــط  جماعــاِت  قبــل  مــن 
واملوســيقى  الســينما  مجــاالت  يف  واملؤسســات  األفــراد  لدعــم  مســتقلة 
والفنــون األدائّيــة والفنــون البصريــة واألدب والفيلــم الوثائقــي والتصويــر 
الفوتوغــرايف الوثائقــي والبحــوث والتدريــب والنشــاطات اإلقليميــة، كمــا 

والفنــون. الثقافــة  قطــاع  يف  الفيالنرثوبيــة  لتعزيــز 

بــن عاَمــي 2007 و2017، دعمــت »آفــاق« مــا يقــارب الـــ 1300 مشــروع، 
بقيمة 20 مليون دوالر عىل شكل منح وتدريبات احرتافّية وورش عمل 
 10000 حــوايل  املؤّسســة  درســت  كمــا  املشــاهدين.  ماليــن  إىل  وصلــت 
طلب منحة وعملت مع 224 ُمحلَّف. من حيث اإلحصاء الديموغرايف، 
تــرتاوح أعمــار 50٪ مــن املســتفيدين األفــراد بــن 25 و 35 ســنة، و ٪30 

منهــم بــن 35 و 45 ســنة.

ما هو هدفنا؟
هــدف »آفــاق« هــو تعزيــز نمــو وازدهــار املشــهد الفنــي والثقــايف يف املنطقــة 
واملُعاَصــرة  والجــرأة  التعبريواملهــارات  وتنــّوع  باإلبــداع  الغزيــر  العربيــة، 
وحب املعرفة، واملُتاح للجميع واملدعوم من قبل الواهبن واملجتمعات 

املحليــة.

ما الذي ُيلِهُمنا؟
إكتشاف مبدعن واعدين ومتميزين.

اإلستجابة للتطلعات الفنية املستقلة.

التواصل مع الشركاء لتوسيع الفرص.

الشفافية واملخاطرة يف تقديم املنح.

مصادقة العديد من الجهات املانحة بما يف ذلك الواهبن املحلين.

 

كيف تتمّثل ِصَلُتنا باملجتمعات اإلبداعية؟
نحن ُنساند ونمدُّ اإلبداع واالنتاج والتوزيع الفني والثقايف.

نحــن نعــّزز املهــارة والقيــادة التــي تســتجيب ألولويــات وتوّجهــات القطــاع 
الثقــايف.

نحن نحرُص عىل تفعيل الّتبادل والّتعاون الّثقايف يف املنطقة والعالم.

نحن نستثمر يف األعمال الثقافّية اإلبداعّية والهادفة.

ما هو مدى تأثرينا عىل الجمهور األوسع 
)العريض(؟

نحن نحثُّ عىل تقدير مجاالت الفن والثقافة املعاصرة واملشاركة فيها.

والشــركات  األفــراد  قبــل  مــن  والثقافــة  الفنــون  َدعــم  عــىل  نشــّجع  نحــن 
واملؤسســات.

ملاذا نشّكُل مثاالً ُيحَتذى به يف القطاع العام؟
عادلــة  بطريقــة  الفنيــة  للمجتمعــات  املــوارد  إتاحــة  وندعــم  نؤّيــد  نحــن 

ومســؤولة. وشــفافة 

نحن نحد من الحواجز التي تحول دون املشاركة يف الفنون والثقافة.

نحــن نشــّجع االســتثمار يف مجــال الفنــون يف القطاَعــن العــام والخــاص 
ويف األعمــال الرياديــة.

الوضع القانوين
لبنــان  يف  )آفــاق(  والفنــون«  للثقافــة  العربــي  »الصنــدوق  تســجيل  تــم 
بموجــب املرســوم رقــم 6388 بتاريــخ 24 أيلول/ســبتمرب 2011، باعتبــاره 
لة يف مدينــة »تــزوك« السويســرّية  الفــرع اللبنــاين ملؤسســة »آفــاق« املُســجَّ
املــدين  القانــون  مــن   80 رقــم  املــادة  بموجــب   ،2006 تموز/يونيــو   23 يف 

السويســري.
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تتا
إن قيــادة مؤسســة مثــل »الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون« هــي شــغٌف ومســؤولية. نحــن يافعــون ولكننــا راســخون اف

ــطو الَحجــم لكــن دورنــا فّعــال وُمفيــد عــىل الّصعيــد الفنــي والثقــايف يف املنطقــة العربّيــة  وُمكَتِملــو التأســيس، نحــن متوسِّ
ــتات. كتقييــٍم للســنوات العشــر املاضيــة، َوَرَدنــا مــن الفنانــن املســتفيدين مــن املَِنــح  ومــن املحلَّفــن والواهبــن  ويف الشَّ
وأعضاء مجلس اإلدارة والشركاء واملمارسن الفنين، ردود فعل غامرة ومؤّثرة حول املعايري التي وضعتها »آفاق« 

وحــول تأثريهــا عــىل عالــم الفــن والثقافــة.

 لقــد كنــا شــريكاً متّميــزاً  يف دعــم موجــة اإلبــداع التــي شــهدتها املنطقــة العربيــة عــىل مــدى أكــرث مــن عقــٍد مــن الزَّمــن. لقــد 
دافع الفنانون الذين دعمتهم »آفاق« بصموٍد وثبات عن مفاهيم حرّية التَّعبري والتَّسامح والعدالة. فقد خلقوا نسيجاً 
ــردّيات الحديثــة التــي تحــايك التَّعقيــد الــذي يمّيــُز منطقتنــا، عــىل عكــس التَّصويــرات  متكامــالً مــن األعمــال الغنّيــة بالسَّ
التَّبسيطّية والسلبية التي تنقلها وسائل اإلعالم الّسائدة. بهذه الّثقة أغَدَق علينا الفنانون واملفكرون أعمالهم فجعلونا 
نؤمــن بأهمّيــة وتأثــري مــا ُينتجــُه القطــاع اإلبداعــي. نحــن عــىل ثقــة بــأن َدعــم املنّصــات واملشــاريع التــي تستكشــف وتســرب غــور 

الخيــال والتعبــري اإلبداعــي، هــو مفتــاٌح فّعــال وأســايّس إلحــداث تغيــرٍي يف اإلدراك ويف وجهــات النظــر.

إن التأكيد الجماعي عىل دور »آفاق« الجوهري يف خلق مساحات للنمو واإلستكشاف والتجريب يدفعنا إىل مواصلة 
هــذا الزَّخــم وإىل التَّفّكــر يف موقــع »آفــاق« ومكانتهــا يف الّســياق األوســع. نســتمر يف قيــاس نبــض املشــهد الثقــايف والفنــي 
ونســعى جاهديــن للبقــاء عــىل صلــٍة وثيقــة  بكيفيــة اســتجابتنا للحقائــق واألولويــات. لقــد حققنــا الكثــري يف الســنوات 
مشــروع.   1,130 الـــ  يقــارب  مــا  اآلن  حتــى  ودعمنــا  منحــة  طلــب   10,000 مــن  أكــرث  بدراســة  قمنــا  إذ  املاضيــة،  العشــر 
عــم الــالزم. إســتناداً إىل عقــٍد كامــٍل مــن العمــل واإلنتــاج، يهــدف »الصنــدوق  وبإمكاننــا تحقيــق املزيــد إذا مــا توّفــر لنــا الدَّ
العربــي للثقافــة والفنــون« إىل تعزيــز االنتشــار والتوزيــع، وإىل تشــجيع البحــث يف مجــال الثقافــة والفنــون مــن أجــل 
عم للمؤسسات الثقافية والفنّية الريادية واإلبداعية.  إنتاج املعرفة وتجميعها. تعتزم »آفاق« تقديم االستشارة والدَّ
كما نطمح يف املســتقبل القريب إىل وضع برامٍج لألشــكال الفنية غري املتطورة مثل الكتابة النقدية واإلبداعية. نطمح 
إىل تحقيــق كل هــذا وأكــرث يف الســنوات املقبلــة، ونأمــل باالعتمــاد عــىل شــبكة أوســع مــن املؤّيديــن والداعمــن الذيــن 

يــودون مرافقتنــا عــىل طــول الطريــق، َوَلــو بالقليــل.

نحــن نكــّن التقديــر ملســاهمينا الكرمــاء –  األفــراد كمــا املؤسســات – الذيــن بدونهــم كان ســيكون صعبــاً تطــّور مثــل هــذا 
أننــا مندهشــون أمــام شــغف والتــزام الفنانــن واملؤسســات الثقافيــة، ونعــرتف ببصــرية وأفــكار  املشــهد املُســتقل، كمــا 
وتأمــالت أعضــاء هيئــة املحلفــن. إن اســتثمارنا يف رســالتنا هــو اســتثماٌر يف مســتقبل منطقتنــا وتمكــٌن للقطــاع اإلبداعــي 
الذي يقدم نفسه اليوم أكرث من أي وقت مىض عىل أّنه الحّيز الوحيد املُتاح للحوار والنقد والتنوع والتسامح والفهم.

ــُرق األفضــل الســتيعاب العالــم ولالنخــراط يف قضايــا عزيــزة إىل قلوبنــا ولتوســيع حــدود مــا هــو ممكــن إن لــم  مــا هــي الطُّ
تكــن مــن خــالل الفــن والثقافــة؟

نتمنى لكم قراءة ممتعة لتقرير آفاق السنوي لعام 2017 !

املديرة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة    

ريما املسمار⨡ غسان سالمة   
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كر منذ بدايته حتى نهايته!  كان عام 2017 عامًا مثرياً يستحّق الذِّ
كان الحدث األبرز هو احتفالنا بمرور عشر سنوات عىل تأسيس 
»آفاق«، املناسبة التي كّرسنا لها عامًا كامالً من التأمل والتفكري 

بكيفّية امليّض قدمًا. قادت العملّية التي أُطِلَقت يف العام 2016 مع 
قة خالل العام  دراسة خارجية  للسنوات العشر إىل نقاشات معمَّ

2017 مع املمارسني يف مختلف الحقول الفنّية حول الّتوصيات 
واآلراء الواردة يف هذه الدراسة. مثل هذه التحفيزات الذهنية كانت 

حاسمة يف تصميم خطة عملنا للسنوات القليلة املقبلة.
يف ما ييل أبرز أحداث ومحّطات »آفاق« للعام 2017
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أهم وأبرز األحداث

ــه! كان الحــدث  ــه حــى نهايت ــذ بدايت كــر من
ِّ
 الذ

ّ
 يســتحق

ً
ــريا  مث

ً
كان عــام 2017 عامــا

األبــرز هــو احتفالنــا مبــرور عــرش ســنوات عــىل تأســيس »آفــاق«، املناســبة الــيت كّرســنا 

. قــادت العملّيــة الــيت 
ً
 مــن التأمــل والتفكــري بكيفّيــة املــّي قدمــا

ً
 كامــال

ً
لهــا عامــا

قــة  ــت يف العــام 2016 مــع دراســة خارجيــة  للســنوات العــرش إىل نقاشــات معمَّ
َ
طِلق

ُ
أ

خــالل العــام 2017 مــع املمارســني يف مختلــف الحقــول الفنّيــة حــول الّتوصيــات واآلراء 

الــواردة يف هــذه الدراســة. مثــل هــذه التحفــيات الذهنيــة كانــت حامســة يف تمصــمي 

خطــة عملنــا للســنوات القليلــة املقبلــة. تزامــن وضــع هــذه الخطــة مــع تغيــري هــادىء 

ــع واثــق مــن افتتــاح العقــد القــادم بعــزٍم  يف مجلــس إدارة املؤسســة ومــع فريــق ُمَوسَّ

 طويلــة، ولكــن ال يــزال يوجــد أمامنــا الكثــري من 
ً
وثبــات. لقــد قطعــت »آفــاق« أشــواطا

التحديــات. أّدى الســياق الجيوســيايس املضطــرب وتغــرّي املشــهد المتويــي والتوقعــات 

املتناميــة لــدى الفنانــني واملؤسســات الثقافيــة إىل تحفــي اتجاهــات وابتــكارات جديــدة 

ــة الــيت دعمتهــا »آفــاق« حــى اآلن  ل املشــاريع اإلبداعّي
ّ

عــىل مســتوى الربامــج. تشــك

ــات الــيت   مــن املواهــب والرسدّي
ً
 صغــريا

ً
والــيت يصــل عددهــا إىل 1130 مــرشوع، جــزءا

يــوّد املجمتــع الفــين تقدميهــا إن كان يف الداخــل أو يف املنفــى. يف العــام 2017، أســفرت 

ــة ونابضــة تتمّضــن 150   متنّوع
ً

ــة ــح عــن منظوم
َ
ــدمي امِلن ــيت تمتحــور حــول تق ــا ال جهودن

 يف املوســيقى والفنــون األدائيــة والبرصيــة والتصويــر الفوتوغــرايف والســيمنا 
ً
مرشوعــا

ــو العضــوي يف اختيارنــا ملــا ندعمــه وكيفّيــة دعمنــا 
َّ

واألدب. أظهــر العــام 2017 المن

ــادرات جديــدة مثــرية مــع خطــوط عريضــة لثالثــة برامــج   إلنشــاء مب
ً
ــزا

ّ
ــه، وكان محف ل

ــة للمؤسســات  ــة، واملبــادرات الريادّي ــة، البحــوث الفنّي ــة واالبداعّي هــي الكتابــة النقدّي

بــت جهــود 
ّ
الثقافيــة الصغــرية واملتوســطة الحجــم يف املنطقــة العربيــة. لطاملــا تطل

، وقــد كان العــام املــايض مبثابــة منّصــة انطــالق للتفكــري بطريقــة 
ً
 جريئــا

ً
عــم تفكــريا الدَّ

 لتنشــيط وإنعــاش كامــل 
ً
مبتكــرة وحديثــة للمحافظــة عــىل اســتدامتنا، ولكــن أيضــا

قطــاع الفنــون والثقافــة. يف مــا يــي أبــرز أحــداث ومحّطــات »آفــاق« للعــام 2017: 

قد املايض: 
َ

 دراسة آفاق للع
م من املايض، إسترشاف املستقبل

ُّ
التعل

ــر يف نشــاطها عــىل 
ُّ

فك يف العــام 2016، إنطلقــت »آفــاق« يف مهّمــٍة إلعــادة النظــر والتَّ

مــدى العــرش ســنوات املاضيــة يف قطــاع الفنــون والثقافــة، ويف كونهــا جــزء ال يتجــزأ مــن 

ل. الهــدف مــن هــذا اإلجــراء هــو قيــاس عمــل املؤسســة  منطقــٍة رسيعــة التغــرّي والتبــدُّ

ات للخطــوات الــيت 
ّ

وإنجازاتهــا وتأثريهــا فميــا يتعلــق مبهّمتهــا وأهدافهــا، وتوفــري مــؤرش

لــت بالنجــاح ولتلــك الــيت ال تــزال بحاجــة إىل التحســني والتكييــف. ولكــن األهــم 
ّ
تكل

هــو أن هــذه الدراســة ســوف تضــع األســاس لتطويــر إســرتاتيجية »آفــاق« للســنوات 

االســتطالعات  يف  الــواردة  الســخية  للمســاهمات  ــون 
ّ
ممتن نحــن  املقبلــة.  الخمــس 

 آخــر عــىل مــدى أهميــة 
ً
ل تلــك الــرؤى واملشــاركات واآلراء دليــال

ّ
واملقابــالت. تشــك

قــد، كمــا للبقــاء عــىل 
َّ
الفنــون والثقافــة، ممــا يوفــر مســاحة الزدهــار الحــوار والنقــاش والن

صلــة وثيقــة بأولويــات قطــاع الفنــون والثقافــة. والســتكمال دراســة الســنوات العــرش، 

قــة أتــت نتيجــة تشــاوراٍت إضافّيــة مــع ممارســني  قامــت »آفــاق« بجمــع توصّيــاٍت ُمَعمَّ

واملوســيقى  األدائيــة  والفنــون  البرصيــة  الفنــون  هــي  أربعــة،  مجــاالت  يف  وخــرباء 

وصيــات الــيت ننرشهــا يف   هــذه التَّ
ُ

والبحوث/التدريب/النشــاطات اإلقلمييــة. تعــّرف

ــة  ــر باســرتاتيجيتنا القادمــة. كمــا ننــرش دراســة »آفــاق« للعــرش ســنوات املاضي التقري

عــىل موقعنــا اإللكــرتوين ملشــاركتها مــع الجمهــور ومجمتــع الفنانــني والداعمــني. مت 

التوصيــة بثالثــة مجــاالت رئيســية لدعــم »آفــاق«، وهــي الكتابــة النقديــة واإلبداعيــة، 

ــة.  ــادة واالســتدامة للمؤسســات الثقافي ــة، والري البحــوث الفنّي

آفاق تحتفل بعيدها العارش

 عرض أعمال أكثر من 40 فنانًا 
من 15 بلدًا عربيًا تمَّ دعم مشاريعهم 

من قبل »آفاق«
ــح هــي 

َ
عــرش ســنوات مــن االلــزام بــني املســاهمني واملحلفــني والحاصلــني عــىل امِلن

ســبٌب كاٍف لإلحتفــال. خــالل عــرش ســنوات، أفــى العمــل عــىل 10,000 طلــب 

منحــة إىل تحقيــق حــوايل 1000 عمــل فــين وثقــايف مثــري مــن مختلــف أنحــاء املنطقــة 

ــة، أقامــت  ــون والثقاف ــز يف قطــاع الفن
ّ
ــال بدورهــا كمحف ــة والشــتات. ولالحتف العربي

 امتــدَّ ألســبوعني تحــت عنــوان  »الســنة العــارشة«، يعــرض 
ً
يــا

ّ
 فن

ً
»آفــاق« معرضــا

 مــن 15 بلــد عربــي متَّ دعــم مشــاريعهم مــن قبــل »آفــاق«. 
ً
أعمــال أكــر مــن 40 فنانــا

ــن املعــرض ُصــَور فوتوغرافّيــة توثيقّيــة، تجهــيات صوتّيــة وبرصّيــة، عــرض راقــص،  تمضَّ

حفلــة موســيقّية، ونقاشــات تفاعلّيــة يف »بيــت بــريوت« )أحــد املعــامل التاريخّيــة للحــرب 

األهلّيــة اللبنانّيــة(، باإلضافــة إىل َعــرض لســبعة أفــالم دعمتهــا »آفــاق« يف ســيمنا 

مرتوپوليــس. الىق الحــدث التقديــر مــن املجمتــع الفــين كمــا مــن الداعمــني، ومتــت 

ــه عــىل نطــاق واســع يف وســائل اإلعــالم. تغطيت

ح
َ
فنانون ومؤسسات ثقافية حاصلة عىل ِمن

 بقميــة 3 ماليــني دوالر، منهــا 143 
ً
يف العــام 2017، دعمــت »آفــاق« 151 مرشوعــا

منحــة مضــن فئــات الدعــوات املفتوحــة، وهــي: الفنون البرصيــة، الفنون األدائّيــة، برنامج 

آفــاق لألفــالم الوثائقيــة، برنامــج التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي، البحــوث/

التدريب/النشــاطات اإلقلمييــة، املوســيقى، والســيمنا. يف العــام 2017، وبنــاًء عــىل 

تقيميــات واختيــارات هيئــات التحكــمي املســتقلة لــكل فئــة، متَّ تقــدمي مبلــغ 2.7 مليــون 

عــة عــىل 143 مــرشوع اختــريوا مــن بــني 1049 طلــب منحــة وردتنــا مــن 
ّ
دوالر موز

ــتات 
َّ

17 دولــة. جّســدت املشــاريع الــيت وردتنــا مــن املنطقــة العربّيــة ومــن مناطــق الش

 كانــوا أو مؤسســات. 
ً
 مــن املواهــب الناشــئة كمــا اإلحرتافّيــة، أفــرادا

ً
 مثــريا

ً
مزيجــا

 
ً

38 % مــن الفنانــني األفــراد هــم مــن النســاء. أمــا معــّدل املســتفيدين األفــراد نســبة

ــح 
َ
للمؤسســات فــكان 75 عــىل 25. كمــا أن أكــر مــن 25 % مــن املســتفيدين مــن ِمن

»آفــاق« كانــوا مــن الفنانــني الناشــئني يف طــور تقــدمي عملهــم األول أو الثــاين، يف حــني 

قميــني يف املنطقــة العربّيــة 69 %، 
ُ
كان الباقــون أكــر خــربة. بلغــت نســبة املســتفيدين امل

ــتات.
َّ

قميــني يف الش
ُ
يف حــني كانــت النســبة املتبقيــة )31 %( مــن امل

ــح العامــة مّرتــني يف الســنة عــن الفئــات 
َ
أطلقــت »آفــاق« دعــوة تقــدمي الطلبــات للِمن

 مــن 10 بلــدان، مــن أصــل 138 
ً
التاليــة: فئــة الفنــون البرصيــة، حصــل 26 مرشوعــا

ــح يصــل مجمــوع قميتهــا إىل 300 ألــف دوالر. يف الفنــون األدائّيــة، 
َ
طلــب، عــىل ِمن

8 دول، مــن أصــل  19 مرشوًعــا مــن  285,000 دوالر لدعــم  ــح بقميــة 
َ
ِمن متَّ تقــدمي 

100 طلــب. يف الســيمنا، حصــل 28 مــرشوع مــن 10 بلــدان، مــن أصــل 325 طلــب 

ــح يصــل مجمــوع قميتهــا إىل 330,000 دوالر. يف البحوث/التدريب/النشــاطات 
َ
عــىل ِمن
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ــح يصــل مجمــوع 
َ
اإلقلمييــة، حــاز 26 مــرشوع مــن 12 بلــد، مــن أصــل 196 طلــب عــىل ِمن

قميتهــا إىل 460,000 دوالر. عــن برنامــج آفــاق لألفــالم الوثائقيــة، تلقــى 13 مرشوًعــا 

ــح يصــل مجمــوع قميتهــا إىل 300,000 دوالر. 
َ
مــن 8 بلــدان مــن أصــل 98 طلــب عــىل ِمن

عــن برنامــج التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي، حــازت 9 مشــاريع مــن 6 بلــدان 

ــح والربامــج التدريبيــة.
َ
عــة عــىل امِلن

ّ
مــن أصــل 80 طلــب عــىل مبلــغ 220,000 دوالر موز

ختــارة مــن 13 دولــة عربيــة، هــي فلســطني ولبنــان 
ُ
يف العــام 2017، أتــت املشــاريع امل

واملغــرب وســوريا ومــرص والعــراق والجزائــر وتونــس وموريتانيــا والســودان والميــن 

ــتات، هــي اململكــة املتحــدة وفرنســا وهولنــدا 
َّ

واألردن وليبيــا، و 4 مشــاريع مــن دول الش

وأملانيــا.

 »املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي«  
ق يف دورته الثانية

ّ
يتأل

ــح، قامــت »آفــاق« بدعــم وتقــدمي 8 مشــاريع 
َ
ــي امِلن

ّ
باإلضافــة إىل الدعــوة املفتوحــة لتلق

ومبــادرات يف أملانيــا يف إطــار »املنتــدى العربــي األوروبــي اإلبداعــي«، وهــو برنامــج مت 

إطالقــه يف العــام 2016 بهــدف اإلســتجابة ألولويــات الفنانــني العــرب املهاجريــن 

االســتقطاب  مواجهــة  إىل  الربنامــج  يســعى  املنفــى.  يف  يعيشــون  الذيــن  وأولئــك 

االجمتاعــي والســيايس الــذي يؤثــر عــىل املجمتعــات األوروبيــة والعربيــة نتيجــة للهجــرة 

طــاق. »املنتــدى العربــي األوروبــي اإلبداعــي« هــو برنامــج ُمتــاح 
ِّ
الجماعّيــة الواســعة الن

 280,000 مبيانّيــة  محليــني  عــرشة رشكاء   2017 العــام  يف  الّســنة، مشــل  طــوال 

حــاورون هــم: ڤولكســبونيه، مهرجــان برلــني الســيمنايئ، مؤسســة هايرنيــش 
ُ
دوالر. امل

)برلــني(، دوكوِمنتــا،  ڤايســزي  بوكــس، EUME، جامعــة  الكــس، دوكــس 
ْ
ف بــول، 

برلــني  »مهرجــان  مــع  رشاكــة  إنشــاء  متَّ  كمــا   .Bethanian Hauss و   ،Eiszeit

الســيمنايئ« يف دورتــه الـــ 67 الــيت انعقــدت يف شــباط/فرباير العــام 2017. كانــت 

عامــي، 
َ
الرشاكــة يف القــم الــذي خّصصــه املهرجــان لفــن الطهــي تحــت عنــوان »ط

عــام كنقطــة دخــول إىل فهــم املهاجريــن وثقافــات 
َّ
مــزيل«، والــذي متحــور حــول الط

الالجئــني. إســمترت أنشــطة »املنتــدى العربــي األوروبــي اإلبداعــي« مــن أيار/مايــو 

ــة  ــدى الكتاب ــت ســتة أحــداث رئيســّية، هــي: منت ن ــر، وتمضَّ ــن األول/ أكتوب إىل ترشي

 عمــل متهيدّيَتــني للمخرجــني 
ّ

يف املنفــى، مهرجــان صيفــي للســيمنا واملوســيقى، ورشــيت

والفنانــني البرصيــني يف ســياقات عملهــم الجديــدة، تعــاون مــع »دوكوِمنتــا« عــىل 

العطــار  «، إفتتــاح مرسحّيــة »إيفيجينيــا« ملحمــد  ــميَّ
َ
خ

ُ
امل محــارضة بعنــوان »معــارف 

وعــرم بوســعدة يف تميپلهوف/ڤولكســبونيه. باإلضافــة لتعــاون عــىل مــدار العــام مــع 

َتــَج عنــه برنامــج دعــم إرشــادي لالجئــني وطالبــي 
َ
معهــد » foundationClass «، ن

نهــم مــن اجتيــاز اختبــارات الكفــاءة الفنيــة والتحاقهــم باملــدارس 
ّ

اللجــوء يهــدف إىل متك

الفنيــة األملانيــة، مســاهمني بذلــك يف تنويــع وإغنــاء القطــاع الثقــايف األملــاين. كان أبــرز 

فعالّيــات الربنامــج هــو افتتــاح »مهرجــان آفــاق للفيلــم واملوســيقى« بحضــور 700 

لــق، وأربــع عــروض ملرسحّيــة 
َّ
متفــّرج يف مــرسح »Bethanian Haus« يف الهــواء الط

»إيفيجينيــا« عــىل خشــبة مــرسح تميپلهوف/ڤولكســبونيه، بحضــور 1,800 متفــّرج.

ح »آفاق«
َ
التقدير العاملي للحائزين عىل ِمن

ــح »آفــاق« عــىل تقديــراٍت وجوائــٍز 
َ
ِمن حــاز العديــد مــن الفنانــني املســتفيدين مــن 

ــة التحكــمي  ــزة لجن ــاز عــىل جائ ــذي ح ــب« ال ــال يف حل ــر الرج ــم »آخ ــا فيل ــة، منه مرموق

الكــربى يف مهرجــان صندانــس الســيمنايئ؛ فــاز أحمــد هّمــام بجائــزة »ســاويريس« 

ألفضــل مجموعــة قصــص قصــرية؛ فــاز فيلــم »شــارع املــوت« لكــرم غصــني بجائــزة 

»Audi« للفيلــم القصــري، وفيلــم »اصطيــاد األشــباح« لرائــد أنضوين بجائزة غالســهوته 

للفيلــم الوثائقــي يف »مهرجــان برلــني الســيمنايئ«؛ مت اختيــار فيلَمــني للمشــاركة يف 

الــروايئ القصــري »رجــل  2017 – شــارك الفيلــم  »مهرجــان كان الســيمنايئ« للعــام 

ــعفة الذهبّيــة -  أفضــل فيلــم قصــري، و»طبيعــة  يغــرق« ملهــدي فليفــل يف مســابقة السُّ

الحــال«، الفيلــم الــروايئ األول ملخرجــه كــرمي موســوي نافــس عــىل إحــدى جوائــز قــم 

»un certain regard« يف املهرجــان. فــازت تانيــا الخــوري بجائــزة الفنــون الحّيــة لعــام 

2017 يف مهرجــان ANTI العاملــي، كمــا فــازت فرقــة »زقــاق« املرسحيــة بجائــزة جمعيــة 

الفنــون اليابانيــة »برامييــوم إمبرييــال« و»جائــزة الثقافــة مــن أجــل الســالم« مــن 

مؤسســة شــرياك. ذهبــت جائــزة أبــراج كابيتــال للورانــس أبــو حمــدان، الحاصــل عــىل 

 
ً
ــني مــن املرشــحني النهائيــني للحصــول عــىل الجائــزة همــا أيضــا

َ
 أن اثن

ً
منحــة آفــاق، علمــا

ــح »آفــاق« وهمــا  بمســة الرشيــف وعــي رّشي؛ كمــا فــاز 
َ
مســتفيَدين ســابقني مــن ِمن

كلٌّ مــن جوانــا حاجــي توما وخليل جريــج بجائــزة مارســيل دوشــامب املرموقــة. وتلقــى 

 لفيلمــه »أمــل« الــذي افتتــح »املهرجــان الــدويل لألفــالم 
ً
 كبــريا

ً
محمــد صيــام تقديــرا

الوثائقيــة« يف أمســرتدام.

 تحّرك العديد من املوارد الستمثار 
ودعم املواهب من املنطقة

عــم  يف عامــه الّرابــع، قــّدم برنامــج »متويــل املبــادرة واإلبــداع يف العــامل العربــي« الدَّ

 .
ً
املناســب لخمســني مــن أصــل مــا يقــارب 150 مــرشوع مدعــوم مــن »آفــاق« ســنويا

تعمتــد »آفــاق« عــىل دعــم الواهبــني األفــراد لتوســيع حــّي التعبــري اإلبداعــي يف املنطقــة 

ــكر الجزيــل إىل جميــع مــن ســاهموا بســخاء 
ُّ

ــتات. تتقــّدم »آفــاق« بالش
َّ

العربّيــة ويف الش

ــوا مســاهمات  ــن قّدم ــني التســعة عــرش الذي  إىل الواهب
ً
ــدا ــام 2014، وتحدي ــذ الع من

جديــدة لربنامــج »متويــل املبــادرة واإلبــداع يف العــامل العربــي« يف العــام 2017، وســاعدوا 

»آفــاق« يف الوصــول إىل مبلــغ مليــون دوالر أمــرييك مــن املســاهمات، ومنهــم:

 نبيل قدومي / عرم بن حلمي / ألفت املطلق الجفايل / سوسن 

جعفر / هاين كالويت/ عبلة لحود / مؤسسة ليان الثقافية / عبد 
 العزيز بن عبدهللا / عايدة فستق / حسني الرفاعي / لبىن الخليل /

بول أمان / روبري جان بوغوسيان /  شارل عون / رمي زياد رنو / 
فؤاد الخوري

نــت »آفــاق« مــن الحصــول عــىل املســاهمات املمتدة 
ّ

باإلضافــة إىل الواهبــني األفــراد، متك

عــم  ألكــر مــن ســنة مــن جهــات مانحــة قدميــة وأخــرى جديــدة. فقــد أّمنــت »آفــاق« الدَّ

مــن مؤّسســة »DOEN«  مــن وزارة الشــؤون الخارجّيــة يف الرنويــج للفــرتة املمتــّدة مــن 

العــام 2018 إىل 2020. وقــد مت دراســة فــرص متويــل جديــدة يف ســويرسا، وأصبحــت 

 ســتتعاون معــه »آفــاق« إلطــالق برنامــج جديــد 
ً
 جديــدا

ً
مؤسســة »دروســوس« مانحــا

– ريــادة الفــن والثقافــة – يف العــام 2018، والــذي سيســمتر لثــالث ســنوات. كل 

هــذا ســوف ُيضــاف إىل املنــح العامــة املتعــددة الســنوات الــيت متنحهــا مؤسســات املجمتــع 

املفتــوح )OSF( ومؤسســة فــورد. باإلضافــة إىل املســاهمات الســنوية مــن صنــدوق 

األمــري كالوس، خاصــة يف »برنامــج التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي«. كمــا 

يســمتر جمــع التربعــات مــن قطــاع الــرشكات يف املنطقــة وخارجهــا. ودخــل كلٌّ مــن 

ُجــُدد  ق األوســط« كممولني/داعمــني 
َّ

املــرصف االســتمثاري )HBK( و»طــريان الــرش

مبناســبة الذكــرى العــارشة النطــالق »آفــاق«. كمــا دعمــت، وبســخاء، هــذه املناســبة 

»مؤسســة بوغوســيان« و»املؤسســة اللبنانيــة لالرســال انرتناشــيونال« )LBCI( الــيت 

رافقــت الحــدث كرشيــك إعالمــي.

تأثري شديد الوضوح لإلبداع

 عــىل عــّدة مســتويات. هــذا مــا تســعى »آفــاق« 
ٌ

 ســائغ
ُ
الفــنٌّ جوهــريٌّ وهــامٌّ وتأثــريه

ــخي الــذي يقّدمــه املســاهمون األفــراد منــذ  ــنوي السَّ عــم السَّ . إن الدَّ
ً
إىل إظهــاره ســنوّيا

ــُن »آفــاق« مــن 
ّ

العــام 2014 لربنامــج »متويــل املبــادرة واإلبــداع يف العــامل العربــي«، ميك
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لهــم جيــل 
ُ
قــاش وت

ِّ
 عــىل الن

ُ
طّيــة وتحــّرض

َّ
ــَور المن دعــم مشــاريع جريئــة تتحــّدى الصُّ

ــادرة  ــل املب ــر العــام لربنامــج »متوي ــِل مســتقبٍل أفضــل. مت إطــالق التقري الشــباب لتخّي

واإلبــداع يف العــامل العربــي« للعــام 2016 عــىل موقعنــا اإللكــرتوين كمنصــة تفاعليــة 

ــح »آفــاق«، 
َ
 مثــرية مــن مشــاريع لخمســني فنــان مســتفيد مــن ِمن

ً
تقــدم مجموعــة

وتوضــح تأثــري مبادراتهــم الفنّيــة. باإلضافــة إىل الربنامــج، أنتجــت »آفــاق« العديــد 

ــم مــن املــايض، 
ُّ
مــن املنشــورات واملــواد اإلعالنيــة: »دراســة آفــاق للَعقــد املــايض: التعل

إســترشاف املســتقبل«، هــو جــدول زمــين يســلط الضــوء عــىل املعــامل البــارزة يف مســرية 

ــط معلومــات ربــرصي ملســرية 
َّ
وعمــل الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون )آفــاق(. ُمخط

ــب  َتيِّ
ُ

ــنة العــارشة« وهــو ك ــح والــيت دامــت عــرشة أعــوام. »السَّ
َ
»آفــاق« يف تقــدمي امِلن

العــارشة إلنطــالق  كــرى 
ّ
بالذ املعروضــة مبناســبة االحتفــال  ــق توليفــة األعمــال 

ّ
يوث

ــب مرفــق  »الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون« )آفــاق( يف »بيــت بــريوت«. الكتيِّ

ــي ڤيديــو عــن الفنانــني املســتفيدين 
َ
بتقريــر مصــور عــن الحــدث، باإلضافــة إىل رشيط

لالرســال  اللبنانيــة  »املؤسســة  شاشــة  عــىل  أحدهمــا   
َ

ُعــِرض »آفــاق«،  ــح 
َ
ِمن مــن 

انرتناشــيونال« )LBCI(، ومجموعــة مــن البطاقــات الربيديــة تصــّور لقطــات مــن أفــالم 

مدعومــة مــن »آفــاق« شــاركت يف »مهرجــان برلــني الســيمنايئ الــدويل«. كان لـ»آفــاق« 

 يف وســائل اإلعــالم ســواًء يف املنطقــة أو عــىل املســتوى الــدويل. كانــت 
ً
 ممــّيا

ً
حضــورا

صويــر  واحــدة مــن أبــرز الفعالّيــات هــي مشــاركة 6 مشــاريع مــن »برنامــج آفــاق للتَّ

ــة 
ّ
الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي« يف تصويــر حلقَتــني مــن برنامــج »ُدنيانــا« عــىل محط

 عــىل شاشــة »املؤسســة اللبنانيــة 
ً
بــارز أيضــا العربّيــة. كان لـ»آفــاق« ظهــور   BBC

لالرســال انرتناشــيونال« )LBCI( مــن خــالل تغطيتهــا الحرصيــة لحــدث عيــد »آفــاق« 

ــوع املحــي واإلقلميــي. العــارش، هــذا باإلضافــة إىل اإلعــالم املطب

آفاق تتحّدث عن قطاع الفنون والثقافة

 عــىل الســاحة الثقافيــة. فقــد متَّ تنظــمي أســبوَعني 
ً
 وفّعــاال

ً
 ناشــطا

ً
كان لـ»آفــاق« حضــورا

ألفــالم مدعومــة مــن »آفــاق« يف املغــرب )نيســان/أبريل(، والســودان )آب/أغســطس(، 

باإلضافــة إىل تعــاون »آفــاق« مــع متحــف رسســق عــىل برنامــج »ليلــة أفــالم آفــاق« 

مــت 
ّ
الــذي يجــري مــرة واحــدة كل شــهر. بالتعــاون مــع مؤّسســة »Magnum«، نظ

ــخيص« يف 
َّ

ــر الش ــق: تصوي ــن والتوثي ــي الف
َ
ــزج عامل ــوان »َم ــة بعن ــدوة حوارّي ــاق« ن »آف

مركــز »أشــكال ألــوان« يف شــباط/فرباير. كمــا شــاركت يف املؤمتــر الــدويل »َمســح 

السياســات الثقافيــة يف املنطقــة العربيــة« يف نيســان/أبريل – املؤمتــر الــدويل الثــاين عــرش 

مــن تنظــمي مركــز اإلعــالم العربــي ومعهــد دراســات التواصــل واإلعــالم يف جامعــة 

ويسمتينســرت يف لنــدن. يف شــهر أيار/مايــو مــن العــام 2017، شــاركت »آفــاق« يف 

ق 
َّ

ــَور الفوتوغرافّيــة للــرش حلقــة نقاشــّية يف إطــار منتــدى »مبــادرة الحفــاظ عــىل الصُّ

صويــر  مــه متحــف رسســق يف بــريوت، والــذي يتبــرّص يف تــراث التَّ
ّ
األوســط« الــذي نظ

الفوتوغــرايف ملنطقــة الــرشق األوســط ومشــال أفريقيــا وأولويــات اســتدامته. وقــد 

ســاهمت »آفــاق« يف مناقشــة كيفّيــة دعــم ومتويــل عملّيــات الحفــاظ عــىل الــرتاث 

الثقــايف، يف هــذه الحالــة التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي. اقامــت »آفــاق« يف شــهر 

متوز/يوليــو يف لنــدن  حفــل اســتقبال لالحتفــال بالفنايــن واملؤسســات الثقافّيــة العربّيــة 

ــّباك« للثقافــة العربيــة 
ُ

يف »املكتبــة العامــة الربيطانيــة«، وذلــك يف إطــار مهرجــان »ش

ــت عــىل 
َ

 ُعِرض
ُ

ــذي يحــدث كّل عاَمــني، حيــث ــل »آفــاق« وال املعــارصة املدعــوم مــن قب

ــح 
َ
انــني، اســتفاد عــدد منهــم مــن ِمن

ّ
 لفن

ً
 ويف 30 موقــع مختلــف أعمــاال

ً
مــدى 16 يومــا

 بذلــك نافــذة عــىل الثقافــة العربيــة املعــارصة يف قلــب مدينــة لنــدن. إىل 
ً

»آفــاق«، فاتحــة

جانــب ذلــك، شــاركت »آفــاق« يف »املؤمتــر الــدويل للعلــوم اإلنســانية« يف لييــج )بلجيــكا( 

مضــن نــدوٍة حوارّيــة بعنــوان »موضعــة العلــوم اإلنســانّية يف املنطقــة العربيــة بــني 

األكادمييــا واملجــال العــام«، مــن تنظــمي »مؤسســات املجمتــع املفتــوح« يف مراكــش؛ كمــا 

مــدى  عــىل   »Impact Hub« تنظــمي  مــن   »Unlikely Allies« مؤمتــر  يف  شــاركت 

ــح »BUILD« الــيت 
َ
يومــني متتالَيــني يف برلــني. كمــا شــاركت »آفــاق« يف ورشــة ِمن

ــم مــن األقــران. وشــاركت 
ّ
متهــا مؤّسســة فــورد يف عّمــان لتســهيل التواصــل والتعل

ّ
نظ

يف نــدوة حوارّيــة مضــن الربنامــج املحــرتف ملهرجــان »Beirut and Beyond« العاملــي 

طت »آفــاق« الضــوء عــىل دورهــا يف اإلنتــاج ويف 
ّ
للموســيقى للعــام 2017، حيــث ســل

.
ً
ــا  ودولّي

ً
ــة إقلمييــا نــرش املواهــب املوســيقية العربّي

 طوال العام
ً
كان فريق عمل »آفاق« مشغوال

طــوال العــام 2017، مارســت »آفــاق« نشــاطها الرئيــي وهــو تقــدمي املنــح. كمــا كان 

َســت  للمؤسســة حضــور بــارز يف العديــد مــن املهرجانــات واملنتديــات الدوليــة، حيــث أسَّ

املوســيقى  منهــا  مجــاالٍت  عــّدة  يف  العــرب  الفنانــني  لصالــح  وتعاونــاٍت  لــرشاكاٍت 

والفنــون البرصّيــة واألدب والســيمنا. اســمترت »آفــاق« يف استكشــاف مقاربــاٍت جديــدة 

لدعــم الفنــون والثقافــة، بالتعــاون مــع شــبكة واســعة مــن األصدقــاء والّداعمــني. وقــد 

ــة يف املنطقــة  متَّ اللجــوء إىل »آفــاق« بشــكٍل منتظــم مــن أجــل تدعــمي الرعايــة الثقافّي

وتشــجيع أفضــل املمارســات. فميــا يــي األحــداث الرئيســية لعــام 2017:

 إستمثار األموال اليت ساهمت بها الجهات املانحة 
لتوسيع حّي الثقافة والفنون

ــن »الصنــدوق العربــي 
ّ

إن املســاهمات الســخية الــيت قّدمهــا مختلــف الواهبــني متك

للثقافــة والفنــون« )آفــاق( مــن تحقيــق مهّمتــه ومضــان مســتوى مــالمئ مــن االســتدامة. 

2017، باإلضافــة إىل  لعــام  التســعة عــرش  الواهبــني  ــكر إىل 
ّ

بالش تتوّجــه »آفــاق« 

«، صنــدوق األمــري كالوس، مؤسســات   DOEN الواهبــة: مؤسســة »  املؤسســات 

املجمتــع املفتــوح، ووزارة الشــؤون الخارجيــة الرنويجيــة. إضافــة إىل ذلــك، نحــن نشــعر 

باالمتنــان لرعايــة فعاليــة نهايــة العــام الــيت تلقيناهــا مــن الهيئــات التاليــة: املــرصف 

االســتمثاري )HBK(، »املؤسســة اللبنانيــة لالرســال انرتناشــيونال« )LBCI(، مؤّسســة 

كالوس. األمــري  بوغوســيان، وصندوق 

التخصيص املايل لعام 2017 كان عىل النحو التايل:

أكملــت رشكــة »برايــس ووترهــاوس كوبــرز« يف زيــورخ، ســويرسا بنجــاح املراجعــة 

العامــة لحســابات العــام 2017. تتوافــق البيانــات املاليــة لـــ »آفــاق« مــع القانــون 

الســويرسي وَصــك املؤسســة.

عات »آفاق« لعام 2018
ّ
تطل

فــة يف 
َّ
 إىل تأّمــالٍت مؤّسســية مكث

ً
ــع، واســتنادا بقيــادٍة جديــدة وفريــق عمــل ُموسَّ

أعقــاب الدراســة العرشيــة الــيت أجراهــا »الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون« )آفــاق(، 

ســوف نــرشع يف إدخــال تحســينات عــىل آليــات العمــل ووســائل التواصــل وجمــع 

األمــوال واالســرتاتيجيات. عــىل صعيــد الربامــج، ســتقوم »آفــاق« بإطــالق 3 برامــج 

جديــدة يف العــام 2018:

أ – إطــالق »برنامــج الكتابــة اإلبداعيــة والنقديــة« املفتــوح لألفــراد واملؤسســات. بعــد 

ــق »آفــاق« دعــوة  ــة الروايــة«، ســوف تطل ثــالث ســنوات مــن إطــالق »برنامــج كتاب

مفتوحــة لتغطيــة مروحــة متنوعــة مــن املشــاريع خاصــة يف فئــات ال زالــت بحاجــة 

والشــعر  املــرسح  وكتابــة  الفنيــة  املجــاالت  يف  النقديــة  كالكتابــة  ودعــم،  لتطويــر 

رة وأدب األطفــال واليافعــني والكتابــات القامئــة  والقصــص القصــرية والروايــة املصــوَّ

عــىل االقتبــاس مــن األعمــال العاملّيــة، باإلضافــة لدعــم املنصــات األدبيــة اإللكرتونيــة. 

 تركيهــا الوحيــد. 
ّ
ســتواصل هــذه املنحــة دعــم كتابــة الروايــة ولكنهــا لــن تكــون محــط

ب – إطــالق منحــة »البحــوث الفنّيــة« املفتوحــة لألفــراد واملجموعــات واملؤسســات، 

البحــوث  تشــجيع  بهــدف  االجمتاعيــة«،  للعلــوم  العربــي  »املجلــس  مــع  بالرشاكــة 

ــا  ة بذاته
ّ
ــة مســتقل ــات البحــث فئ ل مكّون

ّ
ــك، ستشــك ــة يف هــذا املجــال. لذل التخّصصّي

إجمايل النفقات:

  3,566,492 دوالر

ح:
َ
أنشطة امِلن

 3,033,359 دوالر، أي ما يعادل %85 

من إجمايل النفقات.

جمع األموال واالتصاالت:

855 ,299 دوالر، أي ما يعادل 8% من 

إجمايل النفقات.

النفقات العامة:

 278 ,233 دوالر، أي ما يعادل 7% من 

إجمايل النفقات.
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مبعــزل عــن فئــة »البحوث/التدريب/النشــاطات اإلقلمييــة«، الــيت ســوف تســتبقي يف 

 التدريــب والنشــاطات اإلقلمييــة فحســب.
َ

إطارهــا مجــايل

ج – إطــالق »برنامــج الريــادة يف الفنــون والثقافــة«، وهــو برنامــج مّدتــه ثــالث ســنوات 

 ،2018 العــام  ر تنفيــذه بالتعــاون مــع مؤسســة »دروســوس« منتصــف  املقــرَّ مــن 

ــة يف  ــة العربي ــة يف املنطق ــة والثقافي ــز دور املؤسســات الفني ــة وتعزي ــدف إىل تقوي يه

ــة. ــة والريادّي ــات االبتكارّي مجــاالت االســتدامة واملقارب

كجــزء مــن الجهــود الراميــة إىل تعميــق التواصــل مــع املجمتعــات الفنّيــة املهمشــة، 

تخطــط »آفــاق« للقيــام بزيــارة ميدانيــة إىل الجزائــر مــن أجــل التعريــف باملؤّسســة 

ة. بعــد نجــاح 
ّ
ــة املســتقل ــات ونــرش األعمــال الفنّي وتشــجيع الفنانــني عــىل تقــدمي الطلب

ــر  ــدورات الخمــس الســابقة مــن »أســبوع آفــاق الســيمنايئ«، نأمــل أن تكــون الجزائ ال

ــذا الحــدث. ــدورة السادســة له ــع ال هــي موق

بنــاًء عــىل إنجــازات »املنتــدى العربــي األوروبــي اإلبداعــي« يف العــام 2017، وعــىل 

التحديــات امللّحــة املحيطــة بالهجــرة واملجمتعــات املضيفــة، ســتعزز »آفــاق« التعــاون 

القــامئ مــع أملانيــا، وستستكشــف امكانيــة تعــاون آخــر معهــا ومــع غريهــا مــن الــدول 

املهاجريــن واملقميــني يف  العــرب  الفنانــني  الــيت تتنــاول  األوروبيــة عــىل املوضوعــات 

ــايف.  ــات وثغــرات القطــاع الفــين والثق املنفــى. تحــرص »آفــاق« عــىل اإلحاطــة بأولوّي

يف العــام 2018، ستســمتر املناقشــة حــول برنامــج دعــم التوزيع/التداول/اإلنتشــار، 

بهــدف تطويــره وإطالقــه يف العــام 2019. نحــن نســعى جاهديــن إىل معالجــة بعــض 

ــون بشــكٍل مســمتر. الهــدف هــو تقــدمي دعــم  ــا املمارســون الفني ــيت يعرضه املســائل ال

ــص لــكل واحــدة مــن الفئــات عــىل مســتوى التواصــل وورش العمــل  د ومتخصِّ محــدَّ

والتعــاون والجــوالت، مــن أجــل عــرض املنتجــات الفنيــة والثقافيــة عــىل نطــاٍق أوســع 

ــي. بهــدف   عــىل املســتوى العامل
ً
، ولكــن أيضــا

ً
ــة أوال ــة العربي  يف املنطق

ً
وأكــر انتشــارا

ــة،  ــة العربي ــة يف املنطق ــون والثقاف ــال الفن ــا يف مج ــي الفيالنرتوبي ــادة الوعــي وتحف زي

وبالتــايل توســيع وتنويــع دعــم الواهبــني، ســتواصل »آفــاق« تشــجيع املســاهمني 

األفــراد يف الفنــون والثقافــة مــن خــالل برنامجنــا الحــايل »متويــل املبــادرة واإلبــداع 

ــا مــن خــالل استكشــاف أفــكار جديــدة ملشــاركة أكــر 
ً

يف العــامل العربــي«، ولكــن أيض

فاعليــة للمســاهمني. هــذا باإلضافــة إىل مض رشكاء مؤّسســاتيني جــدد، مبــا يف ذلــك 

الــوكاالت واملؤسســات الحكوميــة. ســوف تركــز جهــود جمــع األمــوال عــىل البحــث عــن 

ــا للمبــادرات الجديــدة. مــن املقــرر القيــام بزيــارة 
ً

رشكاء للربامــج الحاليــة ولكــن أيض

ثانيــة إىل ســويرسا يف أوائــل العــام 2018 للتخطيــط ولتنظــمي فعاليــات وأحــداث 

لعــرض األعمــال الفنّيــة وجمــع املســاهمات املاليــة يف جنيــف، ويف بــازل و/أو زيوريــخ يف 

وقــٍت الحــٍق مــن هــذا العــام، وملتابعــة العالقــات الــيت مت تأسيســها يف حزيران/يونيــو 

2017. تحــرص »آفــاق« عــىل التعامــل مــع دائــرة متناميــة مــن املتقدمــني والحائزيــن 

ــمواد التواصــل، تتشــاور   مــع الجمهــور األوســع. فميــا يتعلــق بـ
ً
ــح ولكــن أيضــا

َ
عــىل امِلن

ِلعــة عــىل القطــاع 
َّ
بــة مــن املؤّسســة واملط »آفــاق« مــع عــدٍد مــن رشكات التمصــمي املقرَّ

التجــاري، لتنفيــذ رشائــط ڤيديــو ترويجيــة عبــارة عــن رســوم بيانيــة أو متثيــالت مرئيــة 

قــت لهــا مشــاريع األفــالم الوثائقّيــة والتصويــر الفوتوغــرايف  تعــرض املواضيــع الــيت تطرَّ

الوثائقــي عــىل مــدى الســنوات المثانيــة والثالثــة األخــرية عــىل التــوايل. يف أوائــل 

ــة باإلضافــة  ــد للعالمــة التجاري ــك استكشــاف مفهــوم جدي العــام 2018، ســيمت كذل

إىل البحــث عــن أدوات ووســائل جديــدة لجمــع املســاهمات املاليــة. هــذا باإلضافــة 

، والــذي 
ً
ــا ــا اإللكــرتوين الــذي ســيمت االنتهــاء مــن العمــل عليــه قريب إىل تطويــر موقعن

 لــرمس صــورة »آفــاق« وتوســيع قاعــدة الواهبــني والجمهــور. ســوف 
ً
ل مخزونــا

ّ
سيشــك

ــا كمنصــة 
ً

 متجــّددة، ولكنــه ســيعمل أيض
ً
يعكــس موقعنــا اإللكــرتوين الجديــد روحــا

تمســح بنســيج عضــوي أكــر للتــداول والتفاعــل بــني الفنانــني الحاليــني والســابقني. 

وســيمت ذلــك مــن خــالل التفاعــل عــرب اإلنرتنــت ومــن خــالل التحديثــات الذاتيــة الــيت 

يقــوم بهــا املســتفيدون مــن املنــح عــىل صفحــات مشــاريعهم، باإلضافــة إىل توفــري 

إمكانيــة أكــرب للوصــول إىل قاعــدة البيانــات الخاّصــة بالفنانــني واملؤسســات الثقافيــة.
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كانون الثاين/يناير

بدء العام 2017 مع مدير تنفيذي جديد وانضمام 
عضَوين جديَدين إىل فريق العمل.

شباط/فرباير

 01 شباط

 فتح باب قبول الطلبات لفئات الفنون البصرية 
والفنون األدائّية وبرنامج آفاق لألفالم الوثائقية 
وبرنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي.

 12 شباط

تنظيم حفل غداء تكريماً للمخرجني العرب املعروضة 
أفالمهم يف »مهرجان برلني السينمايئ الدويل«.

 14 شباط
 إطالق برنامج عرض أفالم جديد بعنوان »ليلة أفالم 

آفاق« بالتعاون مع متحف سرسق.

 15-17 شباط

تعاون »آفاق« مع »مهرجان برلين 
السينمائي الدولي« في القسم 

ص لفئة الطهي، كجزء  المخصَّ
من أنشطة »المنتدى العربي 

األوروبي اإلبداعي«.

 24-28 شباط

إنعقاد ورشة عمل من الدورة الثالثة لربنامج التصوير 
الفوتوغرايف الوثائقي العربي يف بريوت.

 27 شباط

إنعقاد ندوة حوارّية بعنوان »َمزج عاملَي الفن 
خيص« يف مركز »أشكال ألوان«  والتوثيق: تصوير الشَّ

يف بريوت.

آذار/مارس

 8 آذار
  عرض فيلم »فدايئ« للمخرج دميان أونوري يف 

متحف سرسق.

 10-12 آذار

 اإلجتماع غري الرَّسمي الّتاسع للواهبني يف مجال 
الفنون والثقافة يف عّمان.

نيسان/أبريل

 19 نيسان

  عرض فيلم »إستعادة نضال« لرانيا ورائد رافعي 
يف متحف سرسق.

 21 نيسان

مشاركة  »آفاق« في مؤتمر 
»مسح السياسات الثقافية في 
المنطقة العربية« في جامعة 

ويستمينستر في لندن.

نيسان 28-22

 تنظيم أسبوع األفالم الرابع يف 
مدينة طنجة، املغرب.

أيار/مايو

أيار 01

إغالق باب قبول الطلبات لفئات الفنون البصرية 
والفنون األدائّية وبرنامج آفاق لألفالم الوثائقية 
وبرنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي.

 فتح باب قبول الطلبات لفئة للسينما.

 03-05 أيار

َور   مشاركة آفاق يف منتدى »مبادرة الحفاظ عىل الصُّ
رق األوسط« يف متحف سرسق. الفوتوغرافّية للشَّ

  05-06 أيار

 إنعقاد اجتماع مجلس أمناء »آفاق« يف بريوت.

 25-28 أيار

 إستضافة أكاديمية »فالكس« للفنون البصرية يف 
برلني حوايل 50 فناناً حديثي الوصول إىل أملانيا كجزء 

من نشاطات »املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي«.

 31 أيار

نشر تقرير »آفاق«السنوي لعام 2016 عىل اإلنرتنت.

حزيران/يونيو

01 حزيران

 فتح باب قبول الطلبات لفئات املوسيقى والبحوث/
التدريب/النشاطات اإلقليمية 

 18-24 حزيران

 زيارة استكشافية ل»آفاق« إىل سويسرا.

متوز/يوليو

 10-11 تموز

 إنعقاد منتدى »الكتابة يف املنفى«، حول األدب 
والكتابة وتجربة املنفى، ضمن برنامج »املنتدى العربي 

األوروبي اإلبداعي« يف برلني.

 13 تموز

 إستضافة حفل استقبال لالحتفال 
بالفناين في »المكتبة العامة 

 البريطانية« في إطار 
مهرجان »ُشّباك«.

 21 تموز

 إعالن »آفاق« عن 9 فائزين جدد بمنحة برنامج 
التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي

 31 تموز

إعالن »آفاق« عن 26 فائز جديد بمنحة الفنون 
البصرية.

آب/أغسطس

 01 آب

 إغالق باب قبول الطلبات لفئة السينما.

 02 آب

  إعالن »آفاق« عن 19 فائز جديد بمنحة 
الفنون األدائّية.

 04 آب

إعالن »آفاق« عن 13 فائز جديد بمنحة برنامج األفالم 
الوثائقية.

 12-13 آب

ع »برلمان األجساد«  إنعقاد تجمُّ
في إطار »دوكيوِمنتا 14« في 

كاِسل، ألمانيا، كجزء من فعالّيات 
»المنتدى العربي األوروبي 

اإلبداعي«.

 17-20 آب
 إنعقاد »يا ليتك كنت هنا: مهرجان »آفاق« الصيفي 
للموسيقى واألفالم« يف برلني، كجزء من نشاطات 

»املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي«.

 17-22 آب

 تنظيم أسبوع األفالم الخامس يف الخرطوم، 
السودان.

أيلول/سبمترب

 06 أيلول

إغالق باب قبول الطلبات لفئات املوسيقى والبحوث/
التدريب/النشاطات اإلقليمية.

 13 أيلول

عرض فيلم »من غرفتي الّسورّية« ِلحازم الحموي يف 
متحف سرسق.

 15-18 أيلول

إنعقاد ورشة العمل األوىل لربنامج التصوير 
الفوتوغرايف الوثائقي العربي يف بريوت.

ترشين األول/أكتوبر

30 سبتمبر - 04 أكتوبر

العرض األول ملسرحّية »إيفيجينيا« يف تيمپلهوف/
 ڤولكسبونيه، ضمن فعاليات »املنتدى العربي

 األوروبي اإلبداعي«.

 11 أكتوبر

غرية« مِلحمد رشاد    عرض فيلم »النُّسور الصَّ
يف متحف سرسق.

 15-25 أكتوبر

إنعقاد »ABC ألمانيا – الدورة 
اإللكترونّية للمخرجين المغتربين 

في ألمانيا«، ضمن فعاليات 
»المنتدى العربي األوروبي 

اإلبداعي«.

ترشين الثاين/ نوفمرب

 05 نوفمبر

االفتتاح الخاص ملعرض »السنة العاشرة: كيف لنا أن 
نعرف حني ينتصر الثوار« يف »بيت بريوت«.

 07-12 نوفمبر

 عروض يف إطار عيد آفاق العاشر يف سينما 
ميرتوپوليس، أمپري سوفيل.

 08 نوفمبر

عرض فيلم »بيت التوت« لسارة حبيب إسحاق يف 
متحف سرسق.

 10 -15 نوفمبر

االفتتاح العام ملعرض »السنة العاشرة: كيف لنا أن 
نعرف حني ينتصر الثوار« يف »بيت بريوت«.

 28 نوفمبر

 إعالن »آفاق« عن 21 فائز جديد بمنحة املوسيقى.

 30 نوفمبر

 إعالن »آفاق« عن 26 فائز جديد بمنحة البحوث/
التدريب/النشاطات اإلقليمية.

كانون األول/ديمسرب

 06 ديسمبر

عرض فيلم »حديقة أمل« ِلناديا شهاب و»عىل صعيٍد 
آخر« مِلحمد شوقي حسن يف متحف سرسق.

 06 ديسمبر

 إعالن »آفاق« عن فوز 28 مشروع سينمايئ 
جديد بمنح.

22 ديسمبر

 نشر دراسة آفاق للَعقد الماضي: 
م من الماضي، إستشراف  التعلُّ

المستقبل.

مشاركة »مسألة فن«، تقرير »املنتدى العربي األوروبي 
اإلبداعي« عىل اإلنرتنت.
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 دراسة »آفاق« للعقد املايض: 
التَّعلُّم من املايض، إستشراف 

املستقبل

يف منطقــٍة نــادراً مــا يتــم فيهــا تــداول وممارســة مفهــوم ›املُســاءلة‹، 
يتوّجــُب عــىل مؤّسســات مثــل »الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون« 
)آفاق( االلتزام بقوانني السلوك الصارمة ومعايري الجودة الخاّصة 
بها. إن البناء عىل السنوات العشر التي مضت هي مهّمة أساسّية 
أمــام  اليــوم  نحــن  ذاتــه.  الوقــت  يف  بالتحديــات  ومليئــة  عضويّــة 
بمــا أنجزنــاه  أاّل نكتفــي  مرحلــٍة نتحــّدى فيهــا أنفســنا ونحــرص عــىل 
أُُســس املنشــآت الفنّيــة والثقافّيــة يف  اليــوم. وضعــت »آفــاق«  حتــى 
ور النَّموذجي  املنطقة العربّية، وال ُبدَّ لها أن تستمّر يف أداء هذا الدَّ
واملَرجعــي. باإلضافــة إىل ذلــك، نســأل أنفســنا باســتمرار عّمــا يمكــن 

أن نفعلــه أو نكونــه إزاء مهّمتنــا ورســالتنا وإزاء املســاهمني وواقعنــا 
النوايــا  بأفضــل  العامــة  املصلحــة  خدمــة  يمكننــا  وكيــف  املتغــرّي، 
والجــودة، بينمــا نحافــظ عــىل نظــرٍة نقدّيــة فيمــا يخــص مكانــة وقيمــة 

وتأثــري املشــاريع الثقافّيــة.

ــر يف 
ُّ

فك يف العــام 2016، إنطلقــت »آفــاق« يف مهّمــٍة إلعــادة النظــر وللتَّ

نشــاطها عــىل مــدى العــرش ســنوات املاضيــة يف قطــاع الفنــون والثقافــة، 

ل. الهــدف  ويف كونهــا جــزء ال يتجــزأ مــن منطقــٍة رسيعــة التغــرّي والتبــدُّ

مــن هــذا اإلجــراء هــو قيــاس عمــل املؤسســة وإنجازاتهــا وتأثريهــا فميــا 

لــت 
ّ
ات للخطــوات الــيت تكل

ّ
يتعلــق مبهّمتهــا وأهدافهــا، وتوفــري مــؤرش

بالنجــاح ولتلــك الــيت ال تــزال بحاجــة إىل تحســني وتكييــف. إن األســئلة 

 
ً
واملناقشــات املطروحــة  ليســت مناســبة ِلـــ »آفــاق« فقــط، بــل أيضــا

ــا مــن مؤّسســات ومانحــني  ــيت تمشــل زمالئن ــة األوســع ال ــة الفنّي للبيئ

وحــى الفنانــني أنفســهم. تســتخلص »آفــاق« مــن هــذه الدراســة الــّرؤى 

ــد الطريــق لبنــاء اســرتاتيجّيتنا للســنوات القادمــة. 
ّ
والّتوصيــات الــيت مته

هدفنــا هــو أن نبقــى عــىل صلــة وثيقــة بالفنانــني واملؤسســات الثقافيــة، 

ــر منّصــة للمعرفــة 
ّ
وأن نكــون عرصيــني يف مقارباتنــا وأدواتنــا، وأن نوف

وأن  والثقافــة،  الفنــون  اتجــاه  الدعــم  ــف 
ّ
نكث وأن  املهــارات،  وبنــاء 

ل.
ُ

ك
َ

ــز للقطــاع ك
ِّ
نحافــظ عــىل دورنــا كمحف

داخــل  تــدور  الــيت  املناقشــات  لهــذه  املجــال  الداخلّيــة  بنيتنــا  تيــُح 
ُ
ت

املؤسســة بــأن تزدهــر وتتحــّول إىل أفعــال، مــن أجــل أن نتأّمــل عــن 

ُبعــد مــا الــذي أنجزنــاه حــى اليــوم، ومــن أجــل الّتقيــمي واالســتبيان 

ر. حِرصنــا يف هــذا الّتقيــمي الَعــرشي عــىل إرشاك دائــرة  وإعــادة الّتصــوُّ

ــح 
َ
أوســع مــن املســاهمني يف »آفــاق«. فقــد طلبنــا مــن الحائزيــن عــىل امِلن

الّســابقني والحالّيــني واملحكمــني واملانحــني وأعضــاء مجلــس األمنــاء 

ــداء رأيهــم وإعطــاء مالحظاتهــم  كاء واملمارســني الثقافيــني، إب
ُّ

والــرش

ــح والربامــج والعمليــات واملمارســات اإلداريــة 
َ
ــات امِلن حــول مختلــف فئ

املســتقبلّية.  للربامــج  توصيــات  تقــدمي  إىل  باإلضافــة  والتواصــل، 

ــدة عــىل مكانــة »آفــاق« 
ّ

ــرة بشــكٍل كبــري ومؤك
ّ
املالحظــات كانــت مؤث

الّتوصيــات  أظهــرت  املنطقــة.  والثقافــة يف  للفنــون  رئيــّي  كداعــٍم 

جميــع  أبــداه  الــذي  وااللــزام  لالرتبــاط  الفريــد  املســتوى  لــة  صَّ
َ
ف
ُ
امل

 املشــاركون 
ّ

ق املســاهمون تجــاه »آفــاق«. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد تطــرَّ

ــا  ــا وأســئلة نثريهــا نحــن أنفســنا باســمترار، مم يف تقيمياتهــم إىل قضاي

يــدل عــىل املســؤولّية واملعرفــة العميقــة باملؤّسســة.

ــد بعضهــا 
ّ

بعــض التعليقــات واألفــكار كانــت ملهمــة وكاشــفة، كمــا أك

اآلخــر عــىل معرفتنــا املســَبقة بالنواحــي الــيت تحتــاج إىل دعــٍم وتوســيع، 

أظهــرت  الــيت  التعليقــات  مــن  عــدد  وجــود  مــن  غــم  الرُّ عــىل  ذلــك 

حلــة وســطحّية باملؤسســة وبرامجهــا. وعــىل الرغــم مــن أن 
َ

 ض
ً

معرفــة

هــذه التعليقــات تتنــاول يف معظــم الحــاالت موقعنــا اإللكــرتوين، ال 

نــزال نتحمــل مســؤولية اإلصغــاء بعنايــة والتــرصف بشــكل اســتبايق 

ــا، ولــي نــرىق إىل مســتوى توقعــات  للحفــاظ عــىل شــفافيتنا وتواصلن

ل.
ُ

ك
َ

املســاهمني واملجمتــع ك

 إىل نتائــج الدراســة وحيثياتهــا الــيت ناقشــناها بتعّمــٍق مــع 
ً
إســتنادا

مجموعــة مــن املمارســني املتخّصصــني، مت وضــع اســرتاتيجية لخمــس 

ســنوات لربامــج »آفــاق« وللمياديــن واملجــاالت الــيت تدعمهــا. ســوف 

ــح »آفــاق«، بيمنــا 
َ
تحتفــظ هــذه االســرتاتيجية باألنشــطة الرئيســية مِلن

ــح التفاصيــل األساســية ملــا يجــب دعمــه وكيفّيــة القيــام بذلــك 
ّ
تنق

االســرتاتيجية  ســتدعم  كمــا  الحاليــة.  الرئيســية  ــح 
َ
امِلن قامئــة  مضــن 

احتياجــات الفنانــني والقطاعــات املختلفــة لتدعــمي املمارســات الفنيــة 

والثقافيــة  يف مجــاالت ال تــزال تحتــاج لتطويــر،  مــن خــالل تعيــني 

عــدد مــن الربامــج الخاصــة الجديــدة الــيت ســيمت تنفيذهــا عــىل أســاس 

ويــل.
ّ

ــر المت
ّ
األولويــة وتوف

ــرت »آفــاق« املســاحة، أو باألحرى 
ّ
عــىل مــدى العــرش ســنوات املاضيــة، وف

مجــال االختبــار، للفنانــني لــي يتطــوروا ويستكشــفوا ويجّربــوا، ولــي 

فإننــا  املســار،  هــذا  االســمترار يف  عــىل  نحــرص  وبيمنــا   .
ً
أيضــا يفشــلوا 

 يكمــن التحــدي: 
ً
ــا مزلتنــا ونعــي مســؤولياتنا. هنــا تحديــدا

ً
نــدرك أيض

أن نبــنّيَ واقــع منطقتنــا دون المســاح ألنفســنا كمؤسســة بــأن نكــون 

مجــرد انعــكاس لصــورة هــذا الواقــع. مــن الــروري أن نبقــى  ســّباقني 

وتقّدميــني يف مجمتعاتنــا ألن مــا متثلــه »آفــاق« اليــوم هــو األمــل يف 

األوســع  الــدور  بهــذا  االضطــالع  وليــس  ملنطقتنــا،  أفضــل  مســتقبل 

الشــاق عــىل جميــع  العمــل   نتيجــة طبيعيــة لعــرش ســنوات مــن 
ّ

إال

املســتويات، إذ هو دوٌر ال يســعى بأي شــكٍل من األشــكال إىل الّســلطة، 

ــر مبوقــع »آفــاق« يف الســياق األوســع واألمشــل.
ّ

بــل مهّمتــه هــي الّتفك

االســتطالعات  يف  الــواردة  الســخية  للمســاهمات  ــون 
ّ
ممتن نحــن 

 آخــر عــىل 
ً
ل تلــك الــرؤى واملشــاركات واآلراء دليــال

ّ
واملقابــالت. تشــك

مــدى أهميــة الفنــون والثقافــة، ممــا يوفــر مســاحة الزدهــار الحــوار 

قــد.
َّ
والن والنقــاش 

 مبشــاركة هــذه الدراســة الــيت تحمــل عنــوان 
ً
كمــا أننــا فخــورون جــدا

ــم مــن املــايض، إســترشاف املســتقبل«، مــع مجمتــع الفنانــني 
ُّ
عل »التَّ

ــا بــأن الطريقــة الوحيدة للتقــدم والتطّور 
ّ
 من

ً
والداعمــني والجمهــور، إميانــا

ــون والثقافــة. ــات قطــاع الفن ــة وثيقــة بأولوي ــاء عــىل صل هــي البق

كوكــش،  مختــار  املســتقل  االستشــاري  الخبــري  البحــث  بإجــراء  قــام 

 ،2017 العــام  منتصــف  وحــى   2016 العــام  منتصــف  مــن  ابتــداًء 

 
ً
ومشــل مقابــالت فرديــة مــع املشــاركني الــيت متــت دعوتهــم اســتنادا

ــح، أعضــاء مجلــس 
َ
إىل تنــّوع خلفياتهــم: الفنانــني، الحاصلــني عــىل امِلن

األمنــاء، األفــراد واملؤسســات املانحــة، املــدراء الثقافيــني، واملمارســني يف 

حقــل الثقافــة والفنــون. باإلضافــة إىل ذلــك، مت إرســال اســتطالع يضــّم 

 إىل أكــر مــن 300 فــرد مت اختيارهــم مــن قاعــدة بيانــات 
ً
56 ســؤاال

دمــي الطلبــات(، باإلضافــة إىل قامئــة 
ّ
»آفــاق« )الحاصلــني عــىل املنــح ومق

كاء واملحكمــني واملمارســني يف املجــال الثقــايف وأعضــاء 
ُّ

املمولــني والــرش

ــاء. ــس األمن مجل

كان الهــدف مــن إجــراء هــذا االســتطالع التعــرف عــىل وجهــات النظــر 

واملداخــالت الشــخصية، باإلضافــة إىل تبيــان التشــابه أو الفروقــات بــني 

هــذه اآلراء. توزعــت األســئلة تحــت ثــالث فئــات رئيســية: الرســالة 

عــىل  لإلجابــة  باإلضافــة  والربامــج.  التنظمييــة،  العمليــات  والهوّيــة، 

األســئلة،  أعطــَي املشــاركني يف االســتطالع خيــار املســاهمة بإفــاداٍت 

وأفــكاٍر مســهبة يرشحــون فيهــا تقيمياتهــم وتوصياتهــم. وقــد ســاهم 

االســتطالع،  نتيجــة  إثــراء  يف  للمشــاركني  واملهــين  الجغــرايف  التنــوع 

فقــد وصلتنــا االســتطالعاُت مــن لبنــان ومــرص وفلســطني واملغــرب 

العربيــة  املتحــدة األمريكيــة واألردن وفرنســا واإلمــارات  والواليــات 

املتحــدة  واململكــة  وتونــس  الســعودية  العربيــة  واململكــة  املتحــدة 

وقطــر  والميــن  والســودان  والجزائــر  وســويرسا  وأملانيــا  والصومــال 

والبحريــن. والكويــت 

يومــني يف مكتــب  ملــدة  اجمتــاع  عقــد  مت  االســتطالعات،  ــي 
ّ
تلق بعــد 

للمقابــالت  األوليــة  النتائــج  أجــل مراجعــة  مــن  بــريوت،  »آفــاق« يف 

إىل  باإلضافــة  »آفــاق«،  عمــل  فريــق  االجمتــاع  شــارك يف  واألســئلة. 

ــاع،  ــوا إىل االجمت ــرب ُدِعي ــايف  ع ــال الثق ــني يف املج ــة أشــخاص فاعل أربع

وهــم طــارق أبــو الفتــوح، خيــام الالمــي، عــروة النريبيــة، ورشــا ســلطي.  

ــات  ــاق«، العملي مــة مــن »آف ــح املقدَّ
َ
ــم إدارة امِلن

ُ
ظ

ُ
ــة ن ناقشــت املجموع

واملجــاالت  املنهجيــات،  التواصــل،  نظــام  اإلدارة،  الداخليــة،  اإلداريــة 

الربامجّيــة.

إجمتاعــاٍت   2017 العــام  يف  »آفــاق«  عقــدت  للدراســة،  كمتابعــة 

والفنــون  البرصيــة  الفنــون  لفئــات  ــزة 
َّ

املرك الجماعّيــة  للمناقشــات 

كان  اإلقلمييــة.  والبحوث/التدريب/النشــاطات  واملوســيقى  األدائيــة 

ــق يف التوصيــات العامــة الــيت  الهــدف مــن هــذه اإلجمتاعــات هــو التعمُّ

نتجــت عــن االســتطالع، وإيــالء إهمتــاٍم خــاص ملــّيات كل واحــدة مــن 

ــة، مــع  ــكل فئ ــيت اســمترت ليــوم واحــد ل ــت املناقشــات ال ــات. كان الفئ

آلفــاق.  جديــدة  أفــكار  تقــدمي  يف  للغايــة  مفيــدة  الخــرباء،  مــن   4-3

لَحــق.
ُ
امل التكميلّيــة يف  ميكنكــم مراجعــة مــواد املشــاورات 

يلخــص التقريــر املوجــز التــايل النتائــج والتوصيــات الرئيســية الــواردة يف 

التقريــر الرئيــي الــذي وضعــه االستشــاري الخارجــي مختــار كوكــش، 

 عــىل موقــع »آفــاق« اإللكــرتوين.
ً
والــذي ميكــم مراجعتــه أيضــا
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دراسة »آفاق« للعقد الماضي: 
م من الماضي، إستشراف  علُّ التَّ

المستقبل.

ص االستشاري 
َّ
خ

َ
 مقتطفات من ُمل

الخارجي ِلـ»آفاق«، السيد مختار كوكش

األهداف

ــون والثقافــة  ــا بعــرش ســنوات مــن الخدمــة يف مجــال الفن مــع احتفاله

للثقافــة  العربــي  »الصنــدوق  مؤسســة  تشــهد  العربيــة،  املنطقــة  يف 

والفنــون« )آفــاق(، لحظــة تحــّول يف مســارها. فقــد عّينــت املؤسســة 

ــة توســيع   يف الســنوات القادمــة مهّم
ّ

، ســيتوىل
ً
ــدا  جدي

ً
ــا  تنفيذّي

ً
ــرا مدي

خــل. تكــر يف املنطقــة العربّيــة التحديــات  املــوارد وتنويــع مصــادر الدَّ

االجمتاعّيــة - السياســّية واإلنســانية، كمــا تــزداد حــاالت التــرّشد والــزوح 

عــىل  تؤثــر  عوامــل  هــي  هــذه  للقيــود، كل  التعبــري  حرّيــة  وتخضــع 

أقســاٍم واســعة مــن تقســميات »آفــاق« اإلدارّيــة وعــىل رشكائهــا، كمــا 

ــّد املزايــد للتشــّدد 
ّ
عــىل مشــهد وســياق اإلنتــاج الثقــايف املعــارص. إن امل

اإلجمتاعــي وضئالــة الدعــم العــام ومحدودّيــة دعــم  القطــاع الخــاص 

ــد االحتياجــات والتوقعــات  ــب تزاي ــون والثقافــة، إىل جان واألفــراد للفن

 
ً
لــدى جيــِل شــباٍب ديناميــّي وحيــوّي، يضــع أمــام »آفــاق« ضغوطــا

ــب عليهــا. تفــرض هــذه الضغوطــات عــىل املؤسســة 
ُّ
يــكاد يصعــب التغل

توســيع إطــار منحهــا وَمــّد إطارهــا الجغــرايف، وتنويــع الفئــات الثقافيــة 

الــيت تدعمهــا، وتوفــري املزيــد مــن التدريــب املهــين، وتنويــع جمهورهــا 

ــاز كل هــذا هــو مهمــة شــبه مســتحيلة  اإلقلميــي. مــن الواضــح أن إنج

ملؤسســة واحــدة. مــع ذلــك، تقــف »آفــاق« كمنــارٍة للضــوء واإلبــداع 

جمعــت   ،2007 العــام  يف  لهــا  منحــة  أول  تقــدمي  منــذ  وااللــزام. 

ــون دوالر ، وقدمــت أكــر مــن 980 منحــة  »آفــاق« أكــر مــن 23 ملي

مــا  أنفقــت  دوالر،  مليــون   15 مــن  أكــر  اإلجمــايل  مجموعهــا  بلــغ 

يقــارب 3 مليــون دوالر عــىل التدريــب املهــين وورش العمــل، وصلــت إىل 

ماليــني املشــاهدين، كمــا درســت أكــر مــن 9000 طلــب، وعملــت مــع 

ــم. مــن حيــث الرتكيبــة الدميوغرافّيــة، 50% مــن 
ّ

أكــر مــن 200 محك

الحاصلــني عــىل املنــح تــرتواح أعمارهــم بــني 25 و 35 ســنة، و%30 

عــم  ــح أن تلقــي الدَّ
َ
منهــم بــني 35 و 45 ســنة. يقــّر الحاصلــون عــىل امِلن

مــن »آفــاق«  أمــٌر أســايسٌّ لحريتهــم يف التعبــري ولقدرتهــم عــىل تنــاول 

يهــم باالســتقاللية. كمــا ينظــر إىل املؤسســة 
ّ
قضايــا حّساســة وعــىل تحل

ــة. عــىل أنهــا أهــم خــمت للموافقــة واملرشوعّي

ظــلِّ  يف  وقدراتهــا  ومســاهماتها  »آفــاق«  أنشــطة  تقيــمي  إعــادة  إن 

 للديناميكيــات اإلقلمييــة، 
ً
تخطيطهــا للمســتقبل هــو أمــر رضوري، نظــرا

ولتطويــر البيئــة الفنيــة والثقافّيــة يف املنطقــة العربيــة ولمنــّو التوقعــات 

ويل. ــدَّ  وال
ّ

واآلمــال، لتكــون يف الطليعــة عــىل الّصعيَديــن املحــي

التعلم من املايض

سالة 1. الهوّية والرِّ

 مــن اإلعجــاب والتقديــر والثنــاء 
ً
أ. تمتتــع »آفــاق« مبســتويات عاليــة جــدا

العربيــة ومــن املؤسســات  الفنــون والثقافــة يف املنطقــة  مــن مجمتــع 

الثقافيــة الدوليــة. يعتقــد مــا بــني 70 إىل 85 باملئــة مــن املشــاركني 

يف االســتطالع أن »آفــاق« هــي أهــم، أو واحــدة بــني أهــم خمــس 

مؤسســات يف هــذا القطــاع، يمشــل ذلــك مســتوى الشــفافية والعــدل يف 

اتخــاذ القــرارات ووالقــمي والصلــة والتأثــري اإليجابــي عــىل جــودة اإلنتــاج 

. كما 
ً
الثقــايف وقابلّيــة تواجــده، وعــىل الصفــة االحرتافّيــة واملهنّيــة عمومــا

يوافــق 85 إىل 95 باملئــة مــن املشــاركني عــىل أهميــة »آفــاق« وقميتهــا يف 

املنطقــة، ممــا يــدل عــىل موافقــة شــبه كاملــة عــىل أن املؤسســة تــودي 

ــة. ــٍة وحيوّي  وتســتجيُب بالفعــل لحاجــاٍت جوهرّي
ً
مهمتهــا حقــا

ــة.  ــة  قوي ــة مرئي ــا بهوّي يه
ّ
ــاب بســبب تحل ــاق« باإلعج ب. تحظــى »آف

مــع ذلــك، فمــن املعــروف أن املؤسســة تفتقــر إىل الحضــور عــىل قنــوات 

وســائل التواصــل االجمتاعــي وعــىل الشــبكات اإلعالميــة التقليديــة. 

عــىل الرغــم مــن اإلعجــاب بتواصل»آفــاق«، فــإن املجمتــع ككل يــود أن 

يــرى املزيــد مــن التغطيــة اإلعالميــة ومزيــد مــن اإلعــالن عــن املشــاريع 

الــيت متّولهــا املؤسســة. مــن يراجعــون تلــك الصفحــات اإللكرتونيــة قــد 

يعَجبــون بتقاريــر »آفــاق« الســنوّية، إال أنهــم يرغبــون بالحصــول عــىل 

ــي املعلومــات.
ّ
صيغــٍة أبســط لتلق

أن هنــاك مســألّتني  كــر 
ّ
بالذ بهويــة »آفــاق«، جديــٌر  يتعلــق  ج. فميــا 

ــت  ــاه. األوىل هــي ســؤاٌل حــول مــا إذا كان ان االنتب
ّ
ــني تســتحق

ّ
دت محدَّ

»آفــاق« هــي »صنــدوق متويــل للَعــّرب«، أو »صنــدوق متويــل للمنطقــة 

العربيــة«. فعــىل الرغــم مــن أن معظــم أعضــاء املجمتــع الفــين والثقــايف 

يــدرك أنهــا شــاملة للفنانــني واملؤسســات املنمتيــة إىل مجمتعــات عرقيــة- 

يجــب  أنــه  إال  العربيــة،  املنطقــة  ل فسيفســاء 
ّ

متنوعــة تشــك دينيــة 

توضيــح هــذه الخاصّيــة بشــكٍل أفضــل مضــن صورتهــا العاّمــة. إن املفاهمي 

املتعلقــة مبكانــة أو بهمينــة الهويــة والثقافــة »العربيــة«، ال ســميا بــني 

الهويــات واألعــراق واألقليــات األخــرى يف املنطقــة، هــي أمــور تســتحق 

التقديــر  مــن  الرغــم  فعــىل  الثانيــة،  املســألة  أمــا  ــر. 
ُّ

والتفك التأمــل 

والثقــايف  الفــين  اإلنتــاج  ومــية  وجــودة  بتفــّوق  الواســع  واإلعجــاب 

الــذي تدعمــه »آفــاق«، وباإلضافــة إىل مسعتهــا اإلقلمييــة باعتبارهــا 

رائــدة وســّباقة، فــإن البعــض يشــعر بــأن املؤسســة متيــل إىل إعطــاء 

رة 
ّ
ــُر إليهــا عــىل أنهــا متجــذ

َ
األولويــة للجماليــات املعــارصة الــيت ُينظ

ــازات الخاصــة(،  ــة عــىل االمتي ــة )دالل ــة الغربّي ليعّي
ّ
يف لغــة وشــكل الط

عــىل حســاب أشــكال تعبــري ناشــئة  شــعبية )وليــس شــعبوّية(، متصلــة 

مبجمتعهــا ويســهل الوصــول إليهــا.

2. إدارة املنح والتطوير التنظميي

فــو »آفــاق« بثنــاء وتقديــر مدهــش مــن قبــل الفنانــني 
ّ
أ. يحظــى موظ

ح والــرشكاء واملمّولني بفضل مهنيتهم، وبفضل مدى 
َ
املســتفيدين مــن امِلن

نجــاح املؤسســة بالنظــر إىل صغــر فريــق عملهــا. مــع هــذا، يرغــب هــؤالء يف 

املزيــد مــن التواصــل مــع موظفــي املؤسســة ومــع مجلــس أمنائهــا.

ب. يــرىق نظــام إدارة املنــح وعملــه إىل مســتوى التوقعــات بشــكٍل كبري، 

كمــا أن البســاطة واملرونــة ومشوليــة أعمــال إدارة املنــح )االتفاقيــات، 

الدفعــات، التقاريــر( هــي موضــع تقديــر كبــري.

ج. يرغــب املجمتــع الفــين والثقــايف يف أن تصبــح سياســات وإجــراءات 

 فميــا يخــّص تضــارب املصالــح بــني 
ً
املؤسســة أكــر عمومّيــة ووضوحــا

ــح.
َ
كاء واملحكمــني والحاصلــني عــىل امِلن

ُّ
مجلــس األمنــاء واملوظفــني والــرش

َرة لتبــادل معلوماتهــا   مقــدَّ
ً
د. عــىل الرغــم مــن أن »آفــاق« تبــذل جهــودا

ــطة(  املاليــة مــع الجمهــور، توجــد رغبــة يف معرفــة املزيــد )وبطريقــة ُمَبسَّ

والمتويــل  اإلداريــة  والنفقــات  الســنوية  ميانيتهــا  مخصصــات  عــن 

ــة ملصــادر الدخــل. ــب املئوي َس
ِّ
واملبالغ/الن

التنــّوع  بتحســني  »آفــاق«  تقــوم  أن  يف  ملحوظــة  رغبــة  هنــاك  ه. 

الجغــرايف والوطــين ملوظفيهــا ومجلســها، وأن تكــون مدركــة لتنامــي 

 إىل قوانــني العمــل 
ً
مــه نظــرا

ّ
ــو أن ذلــك ممكــٌن تفه

َ
طابعهــا اللبنــاين، ول

املرهقــة يف لبنــان.

جمــع  عــىل  القــدرة  الرائــدة يف  اإلقلمييــة  املؤسســة  هــي  »آفــاق«  و. 

ــا ُيحتــذى بــه للمنظمــات  األمــوال وتنويــع املــوارد، وقــد أصبحــت منوذًج

املســتقلة املحليــة واإلقلمييــة يف مجــال الثقافــة أو غريهــا، مــن خــالل 

تناســق قدرتهــا عــىل إقنــاع مختلــف املســاهمني املؤّسســاتيني وبــإرشاك 

ني املحليــني. تســمتر هــذه القــدرة 
ّ
عــدد مزايــد مــن الواهبــني املســتقل

يف التطــور والتوســع عــىل الرغــم مــن صعوبــة الظــروف السياســّية 

 ،
ً
المتويلّيــة. اليــوم، تجمــع »آفــاق« أكــر مــن 3 ماليــني دوالر ســنويا

ومــن املقــرر أن تطلــق املؤسســة حملــة موســعة لجمــع 20 مليــون دوالر 

بحلــول عــام 2020. يف العــام 2011، بلغــت نســبة مصــادر المتويــل 

العربيــة مــا يقــارب الـــ 10 باملئــة، ويف عاَمــي 2015 و 2016، تجــاوز 

 إىل الســياق 
ً
هــذا الرقــم الـــ 35 باملئــة. ليــس هــذا باإلنجــاز البســيط، نظرا

اإلقلميــي، ولكنــه ال َيــرىق إىل هــدف املؤسســة الوجــودي يف تأمــني جميــع 

 ســيبقى أولوّيــة يف توجيــه 
ٌ

يــني، وهــو هــدف
ّ
مصادرهــا مــن املانحــني املحل

ــة »آفــاق« ورســالتها. مهّم

3. الرتكزي الربنامجي

ــح الــيت تقدمهــا »آفــاق« بتقديــٍر كبــرٍي مــن قبــل 
َ
أ. تحظــى فئــات امِلن

تســتجيب  أنهــا  ويبــدو  املنطقــة،  يف  الثقافيــة  واملنظمــات  الفنانــني 

بشــكل إيجابــي الحتياجاتهــم مــن حيــث األنــواع واألمنــاط والوســائط. 

البحــوث/ تليهــا منحــة  املنــح،  مــن  عــدد  أكــرب  عــىل  الســيمنا  حصلــت 

التدريب/النشــاطات اإلقلمييــة، مث الفنــون البرصيــة، املوســيقى، الفنــون 

واألدب. األدائيــة، 

 أو 
ً
ــوا أفــرادا ــّوع الجغــرايف للحاصلــني عــىل املنح، ســواء كان ب. شــهد التن

. وينمتــي هــؤالء إىل فئــات عرمّيــة شــاّبة 
ً
 منتظمــا

ً
مؤسســات، توّســعا

، مــع نســبة 50% بــني أعمــار 25 و 35 ســنة، و30 % بــني 35 و45 
ً
نســبّيا

ســنة.

ســة رضوريٌّ لإلســتقاللّية  ج. يقــّر املجمتــع الفــين والثقــايف أن دعــم املؤسَّ

ولحرّيــة التعبــري وللقــدرة عــىل التعامــل مــع قضايــا حساســة. كمــا ينظــر 

إليــه عــىل أنــه أهــم خــمت للموافقــة والرشعيــة.

د. هنــاك رغبــة وقناعــة راســخة )بــني 60 و80% مــن إجابــات االســتطالع( 

ــح اإلنتــاج وعــىل 
َ
بأنــه يجــب عــىل »آفــاق« االســمترار يف الرتكــي عــىل ِمن

ارئــة، عــىل الرغــم مــن الحاجــة املاّســة الواضحــة 
ّ
ــح الربامــج الخاّصــة الط

َ
ِمن

دعــمي  ــج والتَّ
ُ
ه

ُّ
للزميــد مــن التدريــب والتعلــمي وتمنيــة القــدرات وبنــاء الن

)مــع أن العديــد يدعــم فكــرة أنــه ميكــن آلفــاق أن تفســح املجــال، ورمّبــا 

متــّول أشــخاص آخريــن يف القطــاع للقيــام بهــذه األنشــطة(.

ــاق«   باعتبارهــا مســائل يجــب عــىل »آف
ً
ــرارا ــرزت م ــيت ب ه. املجــاالت ال

معالجتهــا يف املســتقبل القريــب هــي:

1. الحاجــة امللّحــة إىل تحســني التــداول والتوزيــع وتفعيــل مشــاركة 

املاليــة  والتأثــريات  النتائــج  إىل   
ً
نظــرا املنطقــة  يف  الجمهور/املجمتــع 

لذلــك؛ واالجمتاعيــة  والثقافيــة 

ــح وغريهــم يف أن يــمت جمعهــم مضــن شــبكة 
َ
2. رغبــة الحاصلــني عــىل امِلن

ــال بعضهــم  ــادل الخــربات واإلطــالع عــىل أعم ــات وتب ــن العالق لتكوي

البعــض.

 
ً
 ملوقعهــا الفريــد، أكــر وعيــا

ً
3. الرغبــة يف أن تكــون »آفــاق«، نظــرا

وفهًمــا مــن حيــث تنقيــب البيانــات وتقــدمي األفــكار حــول املحتــوى 

واألمنــاط املواضيعيــة والجماليــة واألفــكار املنبثقــة مــن مجمتــع املتقّدمني 

ــح.
َ
ــني عــىل امِلن والحاصل

ــي 
ّ
ــح يف تلق

َ
ه. هنــاك رغبــة مزايــدة لــدى املتقّدمــني الحاصلــني عــىل امِلن

مزيــد مــن التعليقــات وردود الفعــل عــىل طلباتهــم، كمــا اإلطــالع عــىل 

مشــاورات لجنــة التحكــمي. إذ يــود املســتفيدون الحصــول عــىل إرشــادات 

ة ومخّصصــة لــكل فئــة مــن الفئــات. ُمَعــدَّ

و. يجاهــد الحاصلــون عــىل املنــح يف إمتــام أنشــطتهم ومشــاريعهم مــن 

دون الـــ 25% مــن قميــة املنحــة، وهــي النســبة الــيت تصدرهــا »آفــاق« 

عنــد اكمتــال تنفيــذ املشــاريع.

إسترشاف املستقبل

1. الهوّية والرسالة

ز االســتمثار يف مجــال التواصــل والتســويق 
ّ
أ. يجــب عــىل »آفــاق« أن تعــز

)مبــا يف ذلــك زيــادة عــدد موظفــني( إلنشــاء محتــوى يشــارك نشــاطات 

العربــي  الجمهــور  املجمتــع ومــع  ــح مــع 
َ
امِلن الحاصلــني عــىل  وانتاجــات 

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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األوســع. عــىل ذلــك أن يمشــل استكشــاف كيفّيــة  إنشــاء منّصــة تواصل 

كاء عــىل املوقــع 
ُّ

 الجمتــاع الحاصلــني عــىل املنــح والــرش
ً

تفاعلّيــة ومســاحة

اإللكــرتوين.

كمــا  اإلعالمــي،  التواجــد  تنشــيط  عــىل  املســاعدة  أجــل  مــن  ب. 

ــري إعالمــي،  اإلنتشــار اإلقلميــي لألعمــال، ميكــن لـ»آفــاق« توظيــف خب

نــرش  يف  للمســاعدة  ومطبعّيــة  برصّيــة  مسعّيــة-  رشاكات  وإقامــة 

ــح 
َ
املعلومــات حــول األعمــال الفنّيــة الجديــدة، وحــول الحاصلــني عــىل امِلن

ل.
ُ

كك األوســع  باملجمتــع  املّتصلــة  والقضايــا  وأنشــطتتهم 

ج. بعــد ُمــّي عــرش ســنوات، قــد يكــون مــن املناســب إعــادة النظــر يف 

هــا وأهدافهــا. ســة وِقمَيِ مهمــة املؤسَّ

د. ميكــن لـ»آفــاق« تطوير وحــدات خاصة وبرامج توعية لصالح الواهبــني 

يف املنطقة العربية، والتفكــري يف تخصيــص جائزة لواهبــي قطــاع الفنون 

والثقافة إلثــارة الضجــة واالهمتــام ولرتســيخ إمس املؤسســة عىل نطاٍق 

واسع يف املجال مضــن العام العربي.

ــم وتنظــمي ذايت، ميكن لـ»آفاق« أن تســتفيد بشــكل كبري 
ُّ
ه. كعمليــة تعل

مــن إنشــاء عمليــة تشــاركية رمسيــة مســمترة للتعليــق واملراجعــة وإبــداء 

ــح ومــع الجمهــور بشــكٍل عــام.
َ
اآلراء والتحليــل مــع الحاصلــني عــىل امِلن

2. إدارة املنح والتطوير التنظميي

ــُرق تصبــح مــن خاللهــا عملّيــة التحكــمي 
ُ
أ. عــىل »آفــاق« أن تستكشــف ط

يخــص  فميــا  أوضــح  سياســات  تضــع  وأن   ،
ً

شــفافّية أكــر  واالختيــار 

ــدة  تضــارب املصالــح. ميكــن لهــذه الخطــوة أن تؤثــر عــىل املمارســات املوحَّ

َبعــة يف املنطقــة. تَّ
ُ
امل

ــري  ــر اســرتاتيجية ومعاي ــة تطوي ب. عــىل »آفــاق« أن تنظــر يف إمكانّي

 الحتياجــات املؤسســة وأهــداف 
ً
اختيــار أعضــاء مجلــس األمنــاء  ، وفقــا

جمــع المتويــل. كمــا ينبغــي دراســة التنــوع والمتثيــل الوطــين للموظفــني، 

عــىل الرغــم مــن وجــود تحّديــات إداريــة تتعلــق بقوانــني العمــل لغــري 

اللبنانيــني.

ج. ســوف تتطلــب الســنوات القادمــة الرصامــة والتخطيــط والتفــاين 

الجهــات  مــن  األمــوال  جمــع  وحمــالت  املــوارد،  حشــد  حيــث  مــن 

عــم املشــرَتك. إن وضــع  ــراد، والدَّ ــني األف ــة املؤسســاتّية، والواهب املانح

  مهــمٌّ  يف 
ً
اســرتاتيجية مفصلــة لتعبئــة املــوارد يف هــذه املرحلــة تحديــدا

 مــن أجــل اســتقرار الشــؤون املالّيــة للمؤسســة 
ً
هــذه املرحلــة تحديــدا

ــة التأســيس  وع بعملّي
ُّ

 اســرتاتيجّية للــرش
ٌ

ــل. إنهــا لحظــة قِب
ُ
يف العقــد امل

للَوقــف املــايل.

ــص للتمنية وجمع التربعات  د. البحــث يف إمكانّيــة توظيــف فريــق مخصَّ

ســاتّية.  من الجهــات املانحــة الفردّيــة كمــا املؤسَّ

3. الرتكزي الربنامجي

ــح، بهــدف 
َ
أ. النظــر يف امكانّيــة إقامــة دورتــني يف العــام لتقــدمي امِلن

ــَرص 
ُ
ــات، وإتاحــة املزيــد مــن الف املســاعدة يف تلبيــة الفائــض مــن الطلب

واالمكانّيــات واملرونــة للمتقّدمــني. باإلضافــة إىل تخفيــض نســبة املبلــغ 

النهــايئ الــذي تقّدمــه املنحــة لتخفيــف األعبــاء اإلنتاّجيــة عــىل الفنانــني 

املســتفيدين.

ب. التفكــري يف إمكانّيــة فصــل منحــة البحــوث والتدريــب عــن منحــة 

النشــاطات اإلقلمييــة لمضــان المتاســك والرتكــي.

ج. عــىل »آفــاق« أن تؤســس لربنامــج جديــد لتقــدمي املنــح، مهّمتــه دعــم 

 عــىل 
ً
التوزيــع والتــداول وإرشاك الجمهــور، األمــر الــذي سيســاعد أيضــا

 عــىل االســتهالك الثقــايف، وعــىل تكويــن 
ً
 مزايــدا

ً
خلــق وتلبيــة طلبــا

جمهــور جديــد، وعــىل إنشــاء األســواق وإقامــة روابــط بــني الفنانــني 

عــىن باإلنتــاج اإلبداعــي، كمــا عــىل توســيع 
ُ
املســتقلني واملنظمــات الــيت ت

شــعبّية الفنانــني واملنتجــات الثقافيــة.

ــر يف تأســيس منتــدى ســنوي يجمــع الفنانــني 
ّ

د. عــىل »آفــاق« أن تفك

ــا  ــر يف قضاي
ُّ

ــادل والتواصــل والتفك ــح مــن أجــل التب
َ
الحاصلــني عــىل امِلن

محــّددة ذات صلــة بالقطــاع الفــين، وتوفــري منصــة لَعــرض تأّمــالٍت 

ّتــاب 
ُ

الك يقّدمهــا  املؤسســة  قبــل  مــن  فــة 
َّ
ُمكل أو  محــّررة  فكرّيــة 

ــات واملعــارف  والباحثــون واملنتجــون الثقافيــون، واملســتوحاة مــن البيان

الــيت ينتجهــا الفنانــون و»آفــاق« كل عــام. كمــا ميكــن إقامــة فعالّيــات 

نَتــدى مــن أجــل إفســاح املجــال أمــام 
ُ
عاّمــة ومفتوحــة مضــن هــذا امل

ــَرص لجميــع 
ُ
املانحــني ووســائل اإلعــالم لتوســيع التواجــد والظهــور والف

األطــراف واملســاهمني يف املؤسســة.

إستنتاج

 
ً
»آفــاق« هــي قصــة نجــاح خارقــة ومصــدر إلهــام يف منطقــة تشــهد تغــريا

 لحقــوق اإلنســان والحقــوق املدنيــة. ال يســاعد الفــن 
ً
 وتدهــورا

ً
عاصفــا

 مــرآة 
ً
عــىل إدراك وفهــم العــامل الــذي نعيــش فيــه فحســب، بــل هــو أيضــا

طهــري العاطفي  للمجمتــع، الفــن يلتقــط نبــض التاريــخ، ويخلــق الحــوار والتَّ

ملســاعدة املجمتعــات والــدول واألفــراد عــىل تعليــل وجودها يف  اإلنســانية 

والطيبعــة البرشّيــة. لذلــك، فــإن الــدور الــذي تلعبــه »آفــاق« يف هــذا 

ــب الوعــي والحساســية 
َّ
الســياق تأســييٌّ ورضوري. لهــذا فهــو يتطل

والرؤيــة واملســؤولية مــن قبــل فريــق عمــل املؤسســة ورئاســته ومجلســه 

ــق  ــع وتعمي ــوٍّ وتوّس ــأن يكــون فــرتة من ــل ب ــد املقب ــُد العق ــه. َيِع ورشكائ

لـ»آفــاق«، رشط عــدم اإلســتيالء عــىل املــوارد وَحــرص الســلطة، ودون 

  يف املنطقــة. عــىل 
ً
التنافــس مــع الُبــىن واملنظمــات الثقافيــة األقــل قــّوة

 بالحكمــة والدهــاء لتقــامس القــّوة واملــوارد وللتطــّور 
ّ

»آفــاق« أن تتحــىل

بالتناغــم والتوافــق مــع البيئــة الثقافيــة اإلقلمييــة املحيطــة بهــا.

املَِنح السنويّة 
والربامج الخاّصة

ح العاّمة 
َ
امِلن

ــح العامــة الســنوي كمــورد موثــوق 
َ
قامــت »آفــاق« بأســيس برنامــج امِلن

مــن  متنوعــة  مجموعــة  العاملــة يف  الثقافيــة  واملؤسســات  للفنانــني 

ــي 6 فئــات رئيســية: األدب، الفنــون األدائيــة، 
ّ
املجــاالت، وهــو يغط

الفنــون البرصيــة، الســيمنا، املوســيقى، والبحوث/التدريب/النشــاطات 

ــام 2016، مت اســتبدال  ــة الع ــام 2014 وحــى نهاي ــذ الع ــة. من اإلقلميي

فئــة األدب بربنامــج آفــاق لكتابــة الروايــة، والــذي انتهــى يف العــام 

.2017

ــح العاّمــة يف 1 شــباط/فرباير وأغِلقــت 
َ
إفُتِتَحــت الدعــوة األوىل للِمن

ــة.  ــة واألدائي ــون البرصي ــح للفن
َ
ــص هــذه امِلن ــو، ومت تخصي يف 1 أيار/ماي

ــح يف يومــي 28 و 29 متوز/يوليــو عــىل 
َ
مت اإلعــالن عــن الفائزيــن بامِلن

التــوايل. أرجــأت »آفــاق« موعــد اإلعــالن عــن الفائزيــن بفئــة الســيمنا مــن 

ــت  ــات. إفُتِتَح ــمي الطلب ــد مــن الوقــت لتقي أجــل إعطــاء  املحكمــني املزي

ــت يف 1 آب/أغســطس، 
َ
دعــوة ملنحــة الســيمنا يف 1 أيار/مايــو، وأغِلق

يف حــني افتتحــت الدعــوة ملنحــة املوســيقى وملنحــة البحوث/التدريــب/

النشــاطات اإلقلمييــة يف 1 حزيران/يونيــو وأغِلقــت يف 1 أيلول/ســبمترب.  

ــح يف 27 ترشيــن الثاين/نوفمــرب لفئــة 
َ
ومت اإلعــالن عــن الفائزيــن بامِلن

البحوث/التدريــب/ ملنحــة  الثاين/نوفمــرب  ترشيــن   30 و  املوســيقى، 

النشــاطات اإلقلمييــة، ويف 5 كانــون األول/ديمســرب لفئــة الســيمنا.

ــح العاّمــة لـــ 120 مــرشوع مــن 
َ
يف العــام 2017، قدمــت »آفــاق« امِلن

ــمت اإلعــالن عــن الدعــوة الســنوية املفتوحــة  ــب تقــدمي. ي أصــل 781 طل

ــح العاّمــة عــىل موقــع »آفــاق« اإللكــرتوين، كمــا 
َ
للتقــدم إىل برامــج امِلن

ــة الــيت  يف وســائط التواصــل اإلجمتاعــي ومــن خــالل البيانــات الصحافّي

ــة يف املنطقــة. ــر اإلعالمّي ــف املناب تصــل إىل مختل

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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ــح العامــة للفنــون البرصيــة مشــاريع الــرمس والنحــت 
َ
ــي برنامــج امِلن

ّ
يغط

والتصويــر الفوتوغــرايف والتجهــي والفنــون المسعّيــة- البرصّيــة واألعمال 

ــي 
ّ
املتعــّددة الوســائط ذات الطبيعــة االبتكارّيــة املعــارصة. كمــا يغط

 املعــارض ومطبوعــات الفنــون البرصيــة واإلنتــاج الفــين.
ً
الربنامــج أيضــا

للعــروض  مفتوحــة  فهــي  األدائّيــة  للفنــون  العاّمــة  آفــاق  ــح 
َ
ِمن أمــا 

املرسحيــة الكالســيكية والفلكلوريــة والتجريبّيــة وللعــروض الراقصــة 

املعــارص  الرقــص  ذلــك  العربيــة، يمشــل  املنطقــة  أنحــاء  مــن مختلــف 

والتدخــالت الفنّيــة العاّمــة وفنــون الشــارع واملهرجانــات. وتدعــم هــذه 

قــص   الكتابــات املرسحّيــة والمتثيــل واإلخــراج وورش عمــل الرَّ
ً
ــح أيضــا

َ
امِلن

والكوريغرافيــا.

ــح العاّمــة للموســيقى جميــع أنــواع املوســيقى واإلنتــاج 
َ
تســتقبل امِلن

الكالســيكية،  املوســيقى  ذلــك  يف  مبــا  العربــي،  العــامل  يف  املوســيقي 

ــة، الهيــب هــوب، الريغــي، الجــاز،  الطــرب، املوســيقى الشــعبية العربي

الفيوجــن، املوســيقى اإللكرتونّيــة واملوســيقى العربيــة البديلــة. كمــا 

واألعمــال  املوســيقي  واإلنتــاج  املوســيقّية  للمعاهــد  المتويــل  تقــدم 

مــن  وغريهــا  األلبومــات  وتســجيل  املوســيقّية  والحفــالت  املشــرتكة 

املشــاريع املوســيقية. كمــا تدعــم املنحــة األرشــفة املوســيقية واألبحــاث 

املحليــة  املســتويات  عــىل  واملهرجانــات  والعــروض  العمــل  وورش 

للثقافــات. العابــرة  والعاملّيــة  والعربيــة 

ــي منحــة آفــاق العامــة للســيمنا جميــع أنــواع املشــاريع الســيمنائية 
ّ
تغط

– األفــالم القصــرية، األفــالم الوثائقّيــة والروائّيــة الطويلــة، أفــالم 

الرســوم املتحركــة واألفــالم التجريبيــة. تقــدم آفــاق المتويــل ملراحــل 

ــر أن تصــل إىل  ــح التطوي
َ
ــاج. ميكــن مِلن ــاج ومــا بعــد اإلنت ــر واإلنت التطوي

ــح 
َ
10,000 دوالر كحــٍد أقــى، فميــا تحصــل املشــاريع املتقدمــة إىل ِمن

ــغ 50,000 دوالر كحــٍد أقــى. ــاج عــىل مبل ــاج ومــا بعــد اإلنت اإلنت

ــح آفــاق العاّمــة للبحث/التدريب/النشــاطات اإلقلميّيــة، 
َ
ــي ِمن

ّ
كمــا تغط

آلفــاق  يتيــح  ممــا  الثقــايف،  اإلنتــاج  حقــول  مختلــف  مــن  املشــاريع 

إمكانّيــة دعــم ورش عمــل بنــاء القــدرات واإلقامــات والبحــوث الفنّيــة 

والثقافّيــة، باإلضافــة إىل النشــاطات اإلقلميّيــة كاملهرجانات واملســابقات 

ــني الثقافــات. ومشــاريع التعــاون ب

الربامج الخاّصة

ــح الربامــج الخاصــة 
َ
ــح العاّمــة، تقــدم »آفــاق« ِمن

َ
باإلضافــة إىل برنامــج امِلن

الــيت تدعــم التوجهــات واالحتياجــات املحــددة، والــيت قــد تمشــل الدعــم 

الفــين واملهــين عــىل شــكل ورش عمــل وتوجيــه، والــيت قــد تكــون 

 يف برنامــج املنحــة العامــة.
ً
 أو قابلــة لدمجهــا الحقــا

ً
محــددة زمنيــا

مت وضــع برنامــج آفــاق لكتابــة الروايــة )2014- 2016(، بهــدف دعــم 

ّتــاب الروائيــني الطموحــني مضــن برنامــج تدريبــي مكثــف ميتــد لعــاٍم 
ُ

الك

 لكّتــاب الروايــة الناشــئني يف املنطقــة 
ٌ

كامــل. الربنامــج هــو اســتجابة

العربيــة. خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة، 2014- 2016، نتــج عــن 

الربنامــج  نــرش 22 روايــة ممتــّية لكّتــاب مــن مختلــف الــدول العربيــة. 

وبــني عامــي 2007 و 2013.

دعمت آفاق 95 مشروًعا يف فئة 
األدب، بما يف ذلك الروايات 

والقصائد والقصص والرتجمات 
 وأدب األطفال والبحوث 

وورش عمل الكتابة

نظمــت آفــاق ورشــة العمــل الثالثــة واألخــرية )3- 8 نيســان/أبريل( الــيت 

مّضــت 8 كتــاب ناشــئني تحــت إرشاف الــروايئ جّبــور الدويهــي، قبــل 

ــة مــن مــرص  )2(،  ــة رواياتهــم. أىت املشــاركون المثاني اإلنتهــاء مــن كتاب

تونــس )2(، املغــرب )1(، لبنــان )1(، الميــن )1(، وفلســطني )1(. مسحــت 

دورات الربنامــج الثــالث الــيت أقمَيــت منــذ العــام 2014 آلفــاق بدعــم 25 

 مــن 9 بلــدان، مت اختيارهــم مــن بــني 668 طلــب تقــدمي، مــن 
ً
 ناشــئا

ً
مؤلفــا

فاعــل. قــد والتَّ
َّ
ــي والن

ّ
أجــل خلــق مســاحة آمنــة للتعبــري واإلقــرتاح والتلق

التوثيــق  العربــي  الوثائقــي  الفوتوغــرايف  التصويــر  برنامــج  يدعــم 

ــط للقضايــا والرّسدّيــات االجمتاعّيــة 
َّ َ
من

ُ
البــرصي غــري التقليــدي وغــري امل

 لقــّوة الصــورة ومقدرتهــا 
ً
املهّمــة وذات الّصلــة باملنطقــة العربيــة، إدراكا

دعــمي. عــىل الّتوثيــق والّتثقيــف والتَّ

أمــا برنامــج آفــاق لألفــالم الوثائقيــة، فهــو يدعــم املشــاريع الوثائقّيــة 

الطويلــة واملتوّســطة والقصــرية الــيت تتنــاول الواقــع االجمتاعــي يف العــامل 

ــا  ــاج وم  اإلنت
َ

ــيت ــك  خــالل مرحل ــة، وذل ــة ومقنع ــي بطــرق إبداعي العرب

بعــد اإلنتــاج، 

إطــار  يف  الــواردة  للطلبــات  اإلجمــايل  العــدد  بلــغ   ،2017 العــام  يف 

. ووصــل عــدد املســتفيدين مــن منحــة 
ً
الربامــج الخاصــة الـــ 178 طلبــا

برنامــج التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي إىل 10 )مبيانيــة قدرهــا 

50.000 دوالر للمنــح ومــا يقــارب الـــ 170,000 دوالر للدعــم املهــين(، 

أمــا عــدد املســتفيدين مــن منحــة برنامــج آفــاق لألفــالم الوثائقيــة فقــد 

وصــل عددهــم إىل 13 مبيانيــة إجماليــة قدرهــا 300.000 دوالر.

»املنتدى العربي األوروبي 
اإلبداعي« هو برنامج خاص تم 

إطالقه يف العام 2016 يف مبادرٍة 
متعددة التخصصات مدتها ثالث 
سنوات تهدف إىل تحفيز الفنانني 

واملؤسسات الفنّية العربية 
واألوروبية عىل اإلنتاج الفني 

والثقايف واملعريف
 مــن دعــوة 

ً
ل »املنتــدى العربــي األوروبــي اإلبداعــي« جــزءا

ّ
ال يشــك

ــام 2016  ــه يف الع ــج خــاص مت إطالق ــل هــو برنام ــة، ب ــاق« املفتوح »آف

يف مبــادرٍة متعــددة التخصصــات مدتهــا ثــالث ســنوات، تهــدف إىل 

ــة العربيــة واألوروبيــة عــىل اإلنتــاج  تحفــي الفنانــني واملؤسســات الفنّي

الفــين والثقــايف واملعــريف، يف اســتجابٍة لالســتقطاب الناجــم عــن الهجــرة 

القرسّيــة. بلــغ إجمــايل امليانيــة املخصصــة للمنَتــدى حــوايل 280.000 دوالر.

سري عملية التحكمي

ــّم املتخصصــني  واملحرتفــني 
َ

يــمت اختيــار لجنــة املحكمــني مــرة كل عــام ِلض

يقــوم  وتجربتهــم.  بخرباتهــم  لزويدنــا  املنطقــة  أنحــاء  جميــع  مــن 

املحكمــون بتقيــمي مئــات طلبــات التقــدمي، وباختيــار املشــاريع األكــر 

ــة   ألربع
ً
ــا ــمي وفق ــراء التقي ــمت اســتدعاء املحكمــني إلج ــا. ي  لدعمه

ً
ــا إقناع

كلفــة. ــة، والتَّ
َ

معايــري محــددة، وهــي: الجــودة، االبتــكار، املالمئ

بهــدف املحفاظــة عــىل معايــرٍي عاليــة مــن االســتقاللية واالحرتافّيــة، ال 

ف املحكمــون واحدهــم عــىل اآلخــر خــالل فــرتة التقيــمي، إذ يقّدمون  يتعــرَّ

 
ُ
خــذ آرائهــم وتقيمياتهــم بشــكٍل مســتقل قبــل انعقــاد اإلجمتــاع الــذي تتَّ

فيــه القــرارات النهائّيــة. تكشــف »آفــاق« عــن هويــات أعضــاء لجنــة 

املحكمــني للجمهــور فقــط بعــد اإلعــالن عــن أمســاء الحاصلــني عــىل املنــح 

يف كل فئــة عــىل التتابــع.

ــع شــبكة أعضــاء اللجنــة، تواصــل »آفــاق« عملّيــة تحديــث   إىل توسُّ
ً
نظــرا

قاعــدة بيانــات لجنــة املحكمــني عــىل االنرتنــت منــذ العــام 2007. حــى 

ــميِّ ومنتــج مــن 
َ
224 ناقــد ثقــايف وق اآلن، شــارك يف لجــان »آفــاق« 

املنطقــة العربيــة.

للحصــول عــىل قامئــة ُمحدثــة بقاعــدة بيانــات لجــان املحكمــني، الرجــاء 

مراجعــة امللحــق.
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174

174
243

111

1

موريتانيا

البحرينقطرجزر القرم

الكويت
 االمارات العربية

 املتحدة

ليبيا

تونس الجزائر

األردنالسودانالعراق

المينالسعودية

26

107

85 65

36
24 17

14
9

6

7

6 4

4 2

فلسطنيمرصسوريا

املغرب

بيانات طلبات التقديم

  إجمايل عدد
الطلبات الواردة

1049
متقّدم يف العام 2017

1249
متقّدم يف العام 2016 

  اإلنتشار الجغرايف
يف املنطقة العربية

19
دولة عربّية

اإلنتشار الجغرايف غري العربي

أوروبا )84(

أمريكا المشالية )17(

آسيا )5(  

أمريكا الجنوبية )2(

املتقّدمون للِمَنح العامة 
2016/2017

الفنون البرصّية

174/138

الفنون األدائّية

120/100

املوسيقى

113/112

البحوث/التدريب/النشاطات اإلقلميية

135/196

السيمنا

299/325  

املتقّدمون للربامج الخاّصة 
2016/2017

برنامج األفالم الوثائقية

75/98

برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي

100/80

النَِّسب املئويّة للمتقّدمني

        
82%       18%

مؤسسات              أفراد

            
64%       36%

إناث                        ذكور   

املقارنات حسب البلد 2016/2017 

مرص: 330/243

لبنان: 156/174

فلسطني: 129/111 

سوريا: 99/107

املغرب: 121/85

تونس: 77/65 

األردن: 57/36

الجزائر: 34/26 

السودان: 29/24 

العراق: 40/17 

المين: 34/14

السعودّية: 15/9 

ليبيا: 11/7 

الكويت: 6/6 

اإلمارات: 3/6

البحرين: 7/4 

موريتانيا: 4/5 

قطر: 0/2 

جزر القرم: 0/1

فرنسا: 21/24

بريطانيا: 16/17

الواليات املتحدة: 15/17 

أملانيا: 4/12 

هولندا: 4/5

تركيا: 4/5

إسبانيا: 0/5

أسرتاليا: 1/4

بلجيكا: 3/3 

السويد: 1/3

سويرسا: 3/3

لوكمسبورغ: 0/2

الدمنارك: 1/1 

إيطاليا: 0/1

ليتوانيا: 0/1

الرنويج: 0/1

 بولندا: 0/1
كندا: 1/1

أمريكا الجنوبية: 1/2
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بيانات الحاصلين على الِمَنح

إجمايل عدد املستفيدين

143
متقّدم يف العام 2017

1049
متقّدم يف العام 2016 

الفنون البرصّية

26/21

الفنون األدائّية

19/19

املوسيقى

21/21

البحوث/التدريب/النشاطات اإلقلميية

22 /26

السيمنا

22/28  

برنامج األفالم الوثائقية

11/13

برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي

10/10

برنامج آفاق لكتابة الرواية 

8/0

املستفيدون حسب األفراد/
 املؤسسات، الجنسيات، ومبالغ

املَِنح وفقًا لكل فئة

اِلمَنح العاّمة

الفنون البرصية 6/20 

فلسطني )6(، لبنان )4(، املغرب )4(، سوريا )3(، 
مرص )2(، العراق )1(، الجزائر )1(، اململكة املتحدة 

)3(، فرنسا )1(، هولندا )1(.

املبلغ اإلجمايل للِمَنح: $300,000

الفنون األدائّية 2/17

لبنان )7(، سوريا )4(، مرص )2(، فلسطني )2(، 
تونس )1(، موريتانيا )1(، السودان )1(، هولندا )1(.

املبلغ اإلجمايل للِمَنح: $285,000

البحوث/التدريب/النشاطات اإلقلميية 18/8

لبنان )6(، مرص )4(، املغرب )4(، فلسطني )2(، 
السودان )2(، الجزائر )1(، العراق )1(، موريتانيا 
)1(، سوريا )1(، المين )1(، فرنسا/فلسطني )2( 

وأملانيا/املنطقة العربية )1(.

املبلغ اإلجمايل للِمَنح: $460,000

املوسيقى  12/9 

فلسطني  )4(، سوريا  )4(، لبنان )3(، األردن )3(، 
املغرب )2(، هولندا )2(، مرص )1(، فرنسا )1(، أملانيا )1(.

املبلغ اإلجمايل للِمَنح: $330,000

السيمنا 0/28 

لبنان )9(، فلسطني )5(، مرص )3(، املغرب )2(، 
السودان )2(، سوريا )2(، تونس )2(، الجزائر )1(، 

األردن )1(، ليبيا )1(.

املبلغ اإلجمايل للِمَنح: $498,000

البرامج الخاّصة

برنامج آفاق لألفالم الوثائقية  0/13  

لبنان )3(، سوريا )3(، مرص )2(، الجزائر )1(، األردن 
)1(، فلسطني )1(، املغرب )1(، السودان )1(.

املبلغ اإلجمايل للِمَنح: $300,000

برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي 
0/10

مرص )3(، لبنان )2(، سوريا )2(، الجزائر )1(، 
السودان )1(، املغرب )1(.

)
ّ

املبلغ اإلجمايل: 50,000$ )ِمَنح( و 170,000$ )َدعم فن

نسب املستفيدين من املَِنح

           
75%       25%

مؤسسات          أفراد 

            
62%       38%

إناث      ذكور

25%                 75% 

محرتفون       ناشئون

69%         31% 
يف الشتات       محلّيون

النسب حسب البلد 2016/2017

إحصائّيات المشاريع األخرى

املنّصة اإلبداعّية العربية- األوروبية 2/8 

كاء 
ُ

املبلغ اإلجمايل: 280,000$ لـ 8 مشاريع يف أملانيا مع ش

محلّيني.

لبنان: 36/34

فلسطني: 24/20 

سوريا: 10/18

مرص: 16/18

املغرب: 10/14

السودان: 2/7

الجزائر: 4/5 

األردن: 5/5

تونس: 11/3 

العراق: 4/2 

موريتانيا: 0/2

المين: 3/1 

ليبيا: 1/1 

 

فرنسا: 3/4

هولندا: 0/4

اململكة املتحدة: 4/3

أملانيا: 2/2 
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ح العاّمة والربامج الخاّصة
َ
2017 امِلن

 .
ً
العــدد اإلجمــايل للطلبــات الــواردة يف العــام 2017 هــو 1049 طلبــا

ــح للســبع فئــات هــي:
َ
نتائــج امِلن

برنامــج التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي )10(، الفنــون األدائّيــة 

)19(، الفنــون البرصّيــة )13(، برنامــج آفــاق لألفــالم الوثائقيــة )13(، 

املوســيقى )21(، البحوث/التدريب/النشــاطات اإلقلمييــة )26(، الســيمنا 

ــح للعــام 2017 إىل 143 منحــة. 
َ
)28(. وبذلــك يصــل إجمــايل عــدد امِلن

ــح 
َ
ــح العامــة و23 للربامــج الخاّصــة(. وصــل املبلــغ اإلجمــايل للِمن

َ
)120 للِمن

2.4 مليــون دوالر. إىل حــوايل 

العدد اإلجمالي للطلبات 
الواردة في العام 2017 هو 

1049 طلبًا. نتائج الِمَنح للسبع 

فئات هي:

ك2   شباط   آذار   نيسان   أيار   حزيران   متوز   آب   أيلول   ت1   ت2  ك1

الفنون البصريّة

الفنون األدائّية

برنامج األفالم الوثائقية 

برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي 

السينما  

املوسيقى

البحوث والّتدريبات والفعالّيات اإلقليمية

2017

دعوة عامة
التقيمي واإلختيار

اإلعالن عن أمساء الفائزين

2017 جدول الِمَنح

2017 رزنامة الدعوات العامة واإلعالنات

للفنون البصرية واألدائّية

الدعوة العامة للفنون البرصية واألدائّية

1 شباط/فرباير

إغالق الدعوة العامة للفنون البرصية واألدائّية

1 أيار/مايو

اإلعالن عن أمساء الفائزين

28 و 29 متوز/يوليو عىل التوايل

برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي 
العربي وبرنامج آفاق لألفالم الوثائقية

الدعوة العامة لربنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي 
العربي وبرنامج آفاق لألفالم الوثائقية

1 شباط/فرباير

إغالق الدعوة العامة لربنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي 
العربي وبرنامج آفاق لألفالم الوثائقية

1 أيار/مايو

اإلعالن عن أمساء الفائزين

12 متوز/يوليو و 3 آب/أغسطس عىل التوايل

السينما

الدعوة العامة للسيمنا

1 أيار/مايو

إغالق الدعوة العامة للسيمنا

1 آب/أغسطس

اإلعالن عن أمساء الفائزين

5 كانون األول/ديمسرب

الموسيقى والبحوث والّتدريبات 
والفعالّيات اإلقليمية

 الدعوة العامة للموسيقى والبحوث 
والّتدريبات والفعالّيات اإلقلميية

1 حزيران/يونيو

إغالق الدعوة العامة للموسيقى والبحوث والّتدريبات 
والفعالّيات اإلقلميية

1 أيلول/سبمترب

اإلعالن عن أمساء الفائزين

27 و 30 ترشين الثاين/نوفمرب

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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الفنون األدائّية

عدد املتقّدمني

100
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

19
      

 إناث 7
ذكور 10

مؤسسات 2

البلدان

 لبنان)7(
سوريا)4(
 مرص)2(

فلسطني)2(
تونس)1(

موريتانيا )1(
 السودان )1(

هولندا )1(

املبلغ اإلجمايل

$285,000 

النوععنوان العملالجنسيةإمس الفائز  باملنحة

عرض راقص إندفاع المسكة الرئوية   لبنان   يارا بستاين  

عرض راقص قلبي دليي    مرص   صابرين الحسامي  

عرض راقص نساء - 98     موريتانيا   عايشة إبراهمي  

إنتاج مرسحي نورا     سوريا   وسام تلحوق  

مرسح تفاعي ل(  
ّ
سيستمي يوك )النظام معط سوريا   وسام الرشيق  

مرسح توثيقي رفاعة 46     السودان   حسام هاليل  

إنتاج مرسحي ذاكرة قصرية    تونس   وحيد عجمي  

عرض راقص إبن الطبيعة    لبنان   پيار جعجع   

مرسح تفاعي 7 حارة األمل    مرص   عبدهللا ضيف  

مرسح تفاعي األعمال غري املكمتلة ِلـ كيڤورك كاساريان  لبنان   فادي توفيق  

أداء تفاعي جدوى     فلسطني   عالء الدين العامل  

إنتاج مرسحي حدود     سوريا   خولة إبراهمي  

عرض راقص كون غري مصنوع من أجلنا   لبنان   يلدا يونس  

قراءات مرسحّية أصوات عربّية: قصص من فلسطني  لبنان   علّية الخالدي  

إنتاج مرسحي وقائع مدينة ال نعرفها   سوريا   محمد آل ريش  

عرض أدايئ )عنوان مؤقت(    لبنان   منذر بعلبي  

إنتاج مرسحي البيت     لبنان   كارولني حامت  

إقامة املرسحّية و»دوكس« مضن إطار   هولندا   استديو »الرقص عىل الحافة« 
ة

ّ
مهرجان الّرقص عىل الحاف      

عرض راقص األرض اليباب    فلسطني   فرقة »يا مسر!« للرقص املعارص 

ياق اإلجتماعي- السيايس  "حتى إذا كان املوضوع شديد الّصعوبة من حيث السِّ
الذي يثريه، تتحّل الفنون األدائية بَمَلكة "اللَِّعب"، كما تملك أدوات الّتواصل مع 

الجمهور يف مساحٍة مشرتكة للنََّظِر والّتأمل".

ن يف العامل« للفنون األدائّية، تركيا
ْ

مهرجان »ُرك

الفائز مبنحة الفنون األدائّية

َور؟« »السؤال الذي يهّمني هو: ما هي األصوات التي تبقى عندما تختفي جميع الصُّ

كريستال خرض، لبنان

الفائزة مبنحة الفنون األدائّية

بيان لجنة التحكمي

ورة عــن فئــة الفنــون األدائّيــة،  مــة يف هــذه الــدَّ  املشــاريع املقدَّ
ُ
ــرِبز

ُ
»ت

، تأثــري عوملــة املبــادرات الثقافيــة واألزمــات 
ً
ثــالث قضايــا أساســية: أوال

السياســية عــىل األعمــال اإلبداعيــة. ويتجــىل ذلــك يف الحاجــة إىل ترجمة 

وتدويــل األعمــال املوجــودة، وكذلــك حاجــة الفنانــني الذيــن يعيشــون يف 

املنفــى أو يف ظــلِّ ظــروٍف سياســية داخليــة تكبــح وتعرقــل اإلنتــاج، إىل 

تواضــع 
ُ
هــور امل

ُّ
، الظ

ً
 بالَجــزم واإلرصار ملواجهــة الصعوبــات. ثانيــا

ّ
حــي التَّ

يــل نحــو املشــاريع الفرديــة. يف مــوازاة 
َ
للمشــاريع الجماعيــة، وازديــاد امل

البحــوث  يف  للتعمــق  الفنانــني  لــدى  متفانيــة  قــدرة  إلمتســنا  ذلــك، 

المتهيدّيــة ولتطويــر املشــاريع عــىل مراحــل تدريجّيــة، والقــدرة عــىل 

ــا غلبــة املشــاريع الــواردة  ، الحظن
ً
ــة. ثالثــا الجمــع بــني عــّدة عــوامٍل إبداعّي

مــن املــرشق وندرتهــا مــن منطقــة املغــرب الكبــري، ذلــك عــىل الرغــم مــن 

، ومــن الناحيــة 
ً
وجــود حركــة إبداعيــة ناشــطة يف تلــك البلــدان. أيضــا

اإلحصائيــة البحتــة، إن عــدد الطلبــات الــواردة مــن الفنانــني الذكــور 

ــات اإلنــاث.  طلب
ً
يفــوق عــددا

 مــن خــالل املشــاريع الــيت اخرتنــا دعمهــا، عــىل أســاس 
ً
يبــدو واضحــا

جودتهــا وتأثريهــا، وجــود مــا يــي:

- الــزام واضــح مــن الفنانــني الذيــن أثبتــوا أنفســهم يف املــايض، والذيــن 

ــُرِق عملهــم.
ُ
يــرصون عــىل تطويــر أدواتهــم وط

- ظهــور خــربات جديــدة وواعــدة تســعى إىل مســارات غــري مســبوقة مــن 

حيــث الرؤيــة والشــكل واملادة.

العمــل  ورش  خــالل  مــن  مبتكــرة  طــرق  لتطويــر  واضــح  اتجــاه   -

التحضرييــة والتبــادالت العاملّيــة، مــع مــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن تحديــات 

تتعلــق بالقــدرة عــىل ترجمــة الخيــال املحــي إىل عمــل فــين مفتــوح عــىل 

العــامل.

الحديثــة مــع  الفنانــني عــىل مواكبــة األســاليب والتقنيــات  قــدرة   -

ابتــكار لغــة جديــدة للتواصــل مــع الجمهــور بطريقــة مرنــة ومريحــة.

- ظهــور أربعــة مواضيــع مشــرتكة تعــرّب عمــا يشــغل الفنانــني هنــا 

واآلن، وتلــك هــي مواضيــع الذاكــرة، العالقــة مــع املــكان )مبــا يف ذلــك 

غريــب والقلــق، والــرصاع بــني الحضــارة  التحديــات املتعلقــة بالحــدود(، التَّ

والطبيعــة.

رنــا باستشــعار رغبــة جديــة لــدى الفنانــني األدائيــني يف تجديــد  لقــد رُسِ

ــج وأســاليب عملهــم للتقــرب مــن اإلشــكالّيات الراهنــة، وبرغبتهــم 
ُ
ه

ُ
ن

الجماعيــة يف تطويــر املناهــج واألدوات، وكذلــك قدرتهــم عــىل التفاعــل 

مــع العــامل الخارجــي.

ــُرٍق 
ُ
مــن الــروري التنويــه أن »آفــاق« ُمدركــة للحاجــة إىل إيجــاد ط

التقــدمي،  طلبــات  يف  المتثيــل  القليلــة  البلــدان  لجــذب  فعاليــة  أكــر 

ــا شــعرنا،  ــري والســودان. كمــا تجــدر اإلشــارة إىل أنن مثــل املغــرب الكب

مــن خــالل عملنــا كأعضــاء يف لجنــة التحكــمي، بحــرص »آفــاق« عــىل 

اإلحاطــة بالقضايــا الرئيســية الــيت أثارهــا الفنانــون، ورغبتهــا الجــادة يف 

ــاول  ــا وتحليلهــا والدخــول يف حــوار حــول كيفيــة تن فهــم تلــك القضاي

االحتياجــات والتعامــل معهــا«.

تألفت لجنة التحكمي فئة الفنون األدائّية لعام 2017 من الكاتب املرسحي والباحث والناقد إدريس كسيكس 
)املغرب(، والفنانة والناشطة حنان الحاج عيل )لبنان(، والكاتبة واملخرجة املرسحية ليىل سلميان )مرص(.

ّية
دائ

األ
ن 

نو
لف

ا

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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النوععنوان العملالجنسيةإمس الفائز  باملنحة

معرض ملسات مصود    لبنان   رانيا منمينة  

كتاب فين كتاب الرياضيات    سوريا   هبه األنصاري  

معرض    
ً
يحملن أوزارا العراق   مسا الشعيبي  

تجهي فين باب سبتة     املغرب   راندا معرويف  

أفرودة فلسطني -  تحت الّتسوية   فلسطني   ستيڤ سابيال  

كتاب رسوم متحركة    الّبعوض التوأم    املغرب   ياسني بالزبيوي  
ومعرض          

تجهي فين أنا جزائري جزيرة »إيليس«   الجزائر   اسامة تابيت  

تجهي فين البدويُّ األصيل    فلسطني   إيناس حلبي  

تجهي  متعّدد الوسائط غرفة املعيشة    فلسطني   ساندي هالل  

تجهي فين ر يف طنجة   
ّ

فك املغرب   هشام بوزيد  

تجهي ڤيديو الرمان والغول النامئ    فلسطني   جومانة عبود  

عرض ڤيديو ما بعد الرتجمة؛ من فلسطني إىل بودابست  فلسطني   الرا خالدي   

أفرودة اكرة  
ّ
نبيل عناين؛ فّن الذ فلسطني   نبيل عناين   

تجهي فين يتَبع...     سوريا   محمد خياطة  

معرض وكتاب دفرت سوري    سوريا   عزه أبو ربعية  

معرض اق    
ّ

الُعش لبنان   ألفرد طرزي  

كتاب فين الواحد املتعّدد    مرص   منار مريس  

كتاب فين أراٍض صوتية    لبنان   رميون الجميل  

تجهي فين حديقة املغرتب    املغرب   مالك نجمي  

كتاب فين ُمنَتج يشبه قطعة فنية   مرص   أحمد درويش  

معرض إستعادة منظر يف طور اإلختفاء   اململكة املتحدة/ليبيا    P21 غالريي

إقامة إقامة األطالل الفنية    فرنسا   األطالل   

معرض من األذن إىل األذن إىل العني   اململكة املتحدة  نوتنغهام املعارصة  

معرض يف مقتل جوزفني    هولندا   مركز فيته دي فيت   
للفن املعارص

كتاب رسوم متحركة يوتوبيا     لبنان   جمعية المسندل  

معرض أرض سوداء    اململكة املتحدة  معرض تشينهايل  
/الجزائر    

الفنون البصريّة

عدد املتقّدمني

138
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

26
      

 10 إناث

10 ذكور

6 مؤسسات

البلدان

فلسطني)6( 
 لبنان)4(

املغرب)4(
سوريا)3(
مرص)2(

العراق)1(
الجزائر )1(

 اململكة املتحدة )3(

فرنسا )1(

هولندا )1(

املبلغ اإلجمايل

$300,000 

»أريد أن أكون قادراً عل الشعور بحضور الِغياب، بما ال ُينَطُق به، وبما ال يمكن أن نرويه«.

برونو بوجالل، الجزائر

الفائز مبنحة الفنون البرصية، »رمس خريطة مواقع املجازر يف الجزائر: املجازر الكربى بني عاَمي 1997 و 1988«

»كان للمعرض وظيفٌة مهّمة تتمثل يف تقديم وتعزيز اإلبداع واإلمكانّيات 
والتوقعات واإلنجازات يف واحدة من أكرث البيئات االجتماعية والسياسية صعوبًة 
يف العالم. فقد تمَّ َعزل مواهب السودان اإلبداعّية عن بقية املنطقة العربّية وعن 

الساحة األدبية والفنية العاملّية لعقوٍد طويلة«.

غالريي P21، السودان

الفائز مبنحة الفنون البرصية، »إستعادة منظر يف طور اإلختفاء«

بيان لجنة التحكمي

 
ً
ل املشــاريع الـــ 75 الــيت مت اختيارهــا يف املرحلــة األوىل شــهادة

ّ
"تشــك

ــا 
ً

ــذي تعيشــه املنطقــة العربيــة، ولكــن أيض دامغــة عــىل االضطــراب ال

عــىل اإلبــداع الهائــل لفنانيهــا وعــىل مرونــة مجمتعاتهــا. تحــاول العقــول 

املبدعــة مــن مختلــف األعمــار والبلــدان والعاملــة يف وســائٍط متعــّددة، 

 
ً
ــا ون طريق

ّ
ــون يشــق ف

ّ
ــون ومثق ــة. فنان ــة هــذه اللحظــة التاريخي مواجه

 مــن بــني أطــالل الحــرب والخضــوع. مــن خــالل 
ً
ــا  وأخالقّي

ً
ــاءا

ّ
 وبن

ً
هادفــا

ــني يإنشــاء أنســاٍب  ــن الفنان ــد م ــوم العدي ــاث أرشــيفّية، يق ــراء أبح إج

 
ً
ــا يقومــون أيضــا ــل. كم ــادة شــحنه مبســتقبٍل بدي ــايل إع للحــارض، وبالت

مضــن  العمــل  خــالل  مــن  بهــم  خاّصــة  سياســّية  بنيــات  بتشــكيل 

 الرغبــة الشــديدة يف 
ً
مجموعــات وابتــكار مشــاريع مجمتعّيــة. تتضــح أيضــا

اإلدالء بالشــهادات يف مشــاريع الكتابــة الــيت كــرت يف طلبــات التقــدمي 

كمــا يف الخيــارات النهائّيــة. يف وقــٍت يــمت فيــه اإلعــالن عــن موتــه، يظهر 

الكتــاب كوســيٍط متعــّدد الجوانــب واملظاهــر واالســتعماالت، يخــدم 

للتوثيــق وإيصــال األفــكار وَعــرض جميــع أنــواع التضاربــات اللفظيــة 

والبرصيــة.

ــا أكــرب عــدد مــن الطلبــات مــن مــرص  كمــا يف الســنوات الســابقة، وردن

ــواردة مــن املغــرب  ــدد املشــاريع ال ــادة ع ــان وفلســطني، مــع أن زي ولبن

ــد مــن املشــاريع  ــي، مــع العدي ــة املشــهد الفــين املغرب تؤكــد عــىل حيوي

يقــّدم االختيــار  الفنانــني.  القادمــة مــن جيــٍل شــاٍب مــن  اإلبداعيــة 

النهــايئ فكــرة عــن تنــّوع املشــاريع الــيت تلقيناهــا. نمتــىن لــو كان مبقدورنــا 

دعــم املزيــد منهــا، ونشــجع الكثرييــن عــىل إعــادة تقــدمي الطلبــات يف 

املســتقبل".

ة والناقدة خديجة حمدي  ميِّ
َ
تألفت لجنة تحكمي فئة الفنون البرصّية لعام 2017 من املستشارة الفنّية والق

ميِّ عرم برادة )املغرب(.
َ
 نرص )مرص(، والكاتب والق

َ
سويس )تونس(، والفنان التشكييل ُمعت

ّية
صر

لب
ن ا

نو
لف

ا
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املوسيقى

النوععنوان العملالجنسيةإمس الفائز  باملنحة

ألبوم موسيقي حیاكة     األردن   زينة عصفور  

ألبوم موسيقي مرايا     األردن   حسام علیوات  

ألبوم موسيقي وكتاب دراسات)ایتودات( إحرتافیة آللة الزبق  سوريا   كنان أبو عقل  

ألبوم موسيقي مسارات     لبنان   فاديا طنب الحج  

ألبوم موسيقي الجانب املرشق للقرم     فلسطني   عيىس ابراهمي بولص  

ألبوم موسيقي ُدن    
ُ
حوار امل لبنان   خليل شاهني  

ألبوم موسيقي ر« 
َ
»تأشرية« - األلبوم الثاين لفرقة »َمف فلسطني   فیلیب جراد  

ألبوم موسيقي البلديات     املغرب   عمثان الخلويف  

ألبوم موسيقي ألبوم دويتو أصي وتأليفات للغيتار املنفرد  سوريا   أسعد حزمة  

ألبوم موسيقي حلم إنسان    سوريا   خالد عرمان  

ألبوم موسيقي أغاين الرحيل    سوريا   بیسان طرن  

ألبوم موسيقي قوايف الباطن    لبنان   ليال شاكر   

إقامة وحفلة موسيقّية ُسدايس     فرنسا   زمكنة   

أرشيف هنا القدس 3 »موسيقى آلية«   فلسطني   املؤسسة الفلسطینیة  
للتمنیة الثقافیة – نوى 

مهرجان مهرجان الكمنجايت    فلسطني   جمعية الكمنجايت  

توثيق رووم حي ومبارش    مرص   مساحة رووم للفنون  

إقامة حفالت موسيقية بلدي غريب    أملانيا   املعهد العايل للموسيقى  
الرتكية برلني       

عدد املتقّدمني

112
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

21
      

 4 إناث
8 ذكور

9 مؤسسات

البلدان

 فلسطني)4( 
سوريا)4(
لبنان)3(

األردن)3(
املغرب)2( 

هولندا )2( 
مرص)1(

فرنسا )1(
 أملانيا )1(

املبلغ اإلجمايل

$330,000 

مهرجان موسیقى بدون تأشیرة   املغرب   أنيا   

منصة إلكرتونّية مكتبة الرتاث العربي الرقمية   األردن   إعزف للموسیقى  

ألبوم موسيقي رميا خشيتش، مارتن أورنشتاين،   هولندا   اندفاع   
مايك فينرتوس – األلبوم      

مهرجان  أسبوع عاملي لسوریة    هولندا/سوريا  میوزك أند بیوند  

»املثري يف املوسيقى الكويتية هو أنها تبدو جميلة عل خشبة املسرح أيضاً. هي تجربٌة 

ُفن. جمالها يكمن يف أنها تحمل  وإعادُة تمثيل ملا كان يحدث عل منِت إحدى السُّ

هدفاً ما. فهي ليست موسيقى تم تدريسها يف الكونسرڤاتوار تبعاَ لقواعٍد معّينة«.

طارق الرنتييس، الكويت

الفائز مبنحة املوسيقى، »تجربة املوسيقى الكويتية والجاز العاملية«

»ذّكرين العمل مع خالتي باألهمية التي تلعبها املرأة يف الحفاظ عل التقاليد 

الثقافية وتناقلها. لهذا األمر أهمّية خاّصة يف منطقتنا حيث التناقل الشفهي 

بارٌز وَشهري. مع ذلك، ال تلقى تلك النساء التقدير الذي تستحّقه، ونساء 

املغرب ليست استثناًء. هديف من هذا األلبوم هو تمتني وَدعم تقاليد تلك النساء 

املدهشات اللوايت يشّكلَن أهمية ُكربى يف ترايث«.

مليكة زارا، املغرب 

الفائزة مبنحة املوسيقى، مالك املوسيقى، »روأ«

تألفت لجنة تحكمي فئة املوسيقى لعام 2017 من منظم املهرجانات حبيب درشاوي )املغرب(، 
املوسيقي أحمد الخطيب )فلسطني(، ومنظمة النشاطات ومدير OrangeRed، ملى حزبون )األردن(.

بيان لجنة التحكمي

د  ــة املوســيقى هــو ليــس مجــرَّ ــة »آفــاق« لفئ  يف لجن
ً
»أن تكــون عضــوا

 قامئــة بذاتهــا تنطــوي عــىل املشــاركة يف الحــوار 
ٌ

تمسيــة، بــل هــي وظيفــة

والنقــاش الفــين والثقــايف يف املنطقــة العربيــة، وعــىل اكتشــاف ُدَرر 

نــادرة مل يتعــّرف عليهــا الجمهــور العريــض حــى اليــوم، والــيت يجــب أن 

 ألنــه مل يــمت تســليط األضــواء عليهــا حــى 
ً
 نظــرا

ً
 خاصــا

ً
نوليهــا اهمتامــا

الراهنــني يف  الفنانــني  اكتشــاف  إعــادة  تمشــل   
ٌ

وظيفــة وهــي  اآلن. 

ــون فيهــا  ــِذرة، يحاول  أخــرى َح
ً
ــا ، وأحيان

ً
ــا ــة أحيان مغامــرات جديــدة جريئ

إعــادة ابتــكار أنفســهم عــرب اســتخدام أدواٍت ووســائٍط جديــدة.

التغــرّيات  مرافقــة   
ً
أيضــا يعــين  »آفــاق«  لجنــة   يف 

ً
عضــوا تكــون  أن 

الجغرافيــة- السياســية يف العــامل العربــي، ولكــن مــن خــالل املوســيقى. 

هــو أن تقــرأ نوتــات صفحــة ثقافيــة جديــدة يف هــذه املناطــق الــيت تشــهد 

ــي،  ــر هــذه املمارســة عــىل مســتقبل العــامل العرب
ّ
تغــرّيات مســمتّرة. تؤث

ــع ماضيــه وتراقبــه. تاِب
ُ
بيمنــا ت

ــي   مــن املغــرب العرب
ً
ــدا ــة ج نالحــظ بأســٍف شــديد ُورود مشــاريع قليل

ق ومبــدع. يجــب عــىل »آفــاق« أن تكــون 
ّ

الــذي يمتّتــع بجيــل شــباب خــال

 يف هــذه املناطــق، حيــث أنــه مــن الــروري الحفــاظ عــىل 
ً
أكــر حضــورا

 أن هنــاك عــدد قليــل مــن 
ً
َتقّدمــني. الحظنــا أيضــا

ُ
تــوازن أفضــل بــني امل

املشــاريع الــيت تتعامــل مــع الصوتّيــات األصيلــة للموســيقى الرشقيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، وردتنــا الكثــري مــن املشــاريع الــيت متــزج املوســيقى 

الرشقيــة مــع أنــواع موســيقّية أخــرى.

تــود اللجنــة أن تشــكر جميــع مقّدمــي الطلبــات عــىل منحــة »آفــاق« 

 بســبب 
ً
القــرارات صعبــا خــاذ 

ّ
ات لقــد كان   .2017 للعــام  للموســيقى 

ــار املشــاريع األكــر  ــا للكثــري مــن األســئلة واآلراء بهــدف اختي مواجهتن

وفــرق  الجغــرايف  والّتوزيــع  والتنــّوع  اإلبتــكاري  ناحيــة  مــن   
ً

مالءمــة

األعمــار والجنــس. رســالتنا لجميــع املتقّدمــني، مبــن فيهــم أولئــك الذيــن 

مل يحالفهــم الحــظ يف هــذه الــّدورة، هــو اإلميــان مبوهبتهــم وإمكاناتهــم 

ــدوام.« ــدة عــىل ال ــة مّتق ــاء شــعلتهم الفنّي وإبق

ى
يق

س
مو

ال
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البحوث/التدريب/النشاطات اإلقليمية

النوععنوان العملالجنسيةإمس الفائز  باملنحة

ورش عمل وعروض أدائّية تجنيد إجباري    السودان   يارس التيجاين  

أرشيف موسيقي أرشيف املوسيقى السورية   العراق   مارك جرجس  

عروض أدائّية ة ولندن  
ّ
يف البيت بین غز لبنان   تغرید شقیر بیثوسو  

ورش عمل وعروض أدائّية اكس – عدرا    سوريا   رمزي شقري  

بحث غناوة الحب يف الشعر الشفاھي   مرص   مريال الطحاوي  
النسايئ البدوي        

منصة إلكرتونّية غرامافون     مرص   أحمد مصطفى كمال  

كتاب رسوم متحركة بنجور مرسیلیا    لبنان   لينا مرهج   

بحث وعروض أدائّية أداجيو     لبنان   پرتا رسحال  

إقامات حكایات مھاجرة    املغــرب   لو كوب، الغرفة الفنیة املستقلة 

منصة إلكرتونّية انشاء وتطویر منصة ألرشفة   لبنان   صور الرشق - الذاكرة 
الحراك السلمي السوري  االبداعیة للثورة السوریة   

ورش عمل وعروض أدائّية املدح الشعبي موروث مجمتع   موريتانيا   مركز ترانیم للفنون الشعبیة 

معارض مھرجان فلسطین الداخل والخارج الثالث  فرنسا/فلسطني  املركز الثقايف الفرني  
الفلسطیين       

مهرجان مھرجان سیمنا فلسطین 2018   فرنسا/فلسطني  جمعية مهرجان الفيلم 
الفلسطيين يف باريس  

بحث    ھواة الظالم - السجن يف ثقافته   لبنان   أمم للتوثیق واألبحاث 
ممارساته )عود عىل املسألة السجنیة       

يف املرشق واملغرب(       

ورش عمل وأفالم مخیم قرُمة لألفالم الوثائقیة – الیمن  المين   رمة  
ُ
أفالم ق

مھرجان مھرجان حیفا املستقل لالفالم   فلسطني   مھرجان حیفا املستقل لالفالم 

ورش عمل وعروض السكة     مرص   مدینة میدیا  

ورش عمل وعروض برنامج التدریب الرقمي والرتویجي   السودان   أندریا   
والتبادل اإلقلیمي لشباب السودان      

وجنوب السودان املوسیقیین        

ورش عمل وعروض عىل مشاریف الخط الفاصل   املغرب   منيش   

عروض أدائّية وُمنتدى ملتقى الزم مرسح - النسخة الخامسة  مرص   حوار للمرسح املستقل  
والفنون اآلدائیة 

ورش عمل مخترب املعلومات: امباكت داتا الب  لبنان   تصویر التأثیر  

بحث األشباح     املغرب   املرصد )فضاء الفن والبحث( 

منصة لربط شبكة    اشات املّتِحدة   
ّ

الش أملانيا   صايف كونمتبوراري  
اإلتصاالت والعالقات          

ورش عمل انتاج يف الجنوب أكادیر-الصحراء   املغرب   جمعیة الثقافة والرتبیة بواسطة 
المسعي البرصي باكادیر

ورش عمل نساء يف السيمنا    الجزائر   سيمنا و ذاكرة  

ورش عمل وإنتاجات   شوفوين!     فلسطني   شاشات سیمنا املرأة   
سيمنائّية          

عدد املتقّدمني

196
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

26
      

 4 إناث
4 ذكور

18 مؤسسات

البلدان

فلسطني)4( 
سوريا)4( 
لبنان)3(

األردن)3(
املغرب)2(

 هولندا )2(
مرص)1(

 فرنسا )1(

أملانيا )1(

املبلغ اإلجمايل

$330,000 

ر، الفن يعني تجاوز الحدود.  ٌر وَتَبصُّ  »الفن مناشدٌة للحواس، الفن معرفة، الفن َتَنظُّ

إاّل أنه أيضاً مقابلٌة لرؤًى وآراء وأشكال مغايرة. الفن يحّرر الَعقل، وأحياناً يفتح الَقلب«.

مهرجان »تركيب« بغداد للفن املعارص، العراق

)EMCUE e.v( فائز مبنحة البحوث/التدريب/النشاطات اإلقلميية، برامج التبادل الثقايف ألوروبا، الرشق االوسط ومشال افريقيا

تألفت لجنة تحكمي فئة البحوث/التدريب/النشاطات اإلقلميية لعام 2017 من الصحافية يف مجال الثقافة مها 
س يف فرقة »زقاق« عرم أبي عازار )لبنان(. النبوي )مرص(، واملدير الفين آرس السقا )فلسطني(، والعضو املؤسِّ

بيان لجنة التحكمي

ــخّية مــن حيــث ِنتاجهــا   مــن املشــاريع واملبــادرات السَّ
ً
يضــا

َ
»لقــد واجهنــا ف

نــا 
ّ
مــني، إذ أن تقدِّ

ُ
َمتنــا طلبــات امل

َ
واتســاِعها وُيــرس تواصلهــا. وقــد أله

ع الدميوغرافيــا العربيــة الحالّيــة داخــل   لــراء وتنــوُّ
ً
وجدناهــا انعكاســا

ــتات العربــي عــىل حــدٍّ ســواء. أّدى هــذا الواقــع 
َّ

املنطقــة ويف مناطــق الش

، ال ســمّيا يف الحاجــة إىل وضــع 
ً
ــدا

ّ
 وُمعق

ً
إىل أن يكــون عمــل اللجنــة صعبــا

 مــن 
ً
 مــا يكــون مجــّردا

ً
لــة يف ســياٍق غالبــا قامئــة باملشــاريع املهّمــة املتأصِّ

قافيــة.
ّ
ــَرص ومــن البنيــة التحتيــة الث

ُ
الف

ــٍة جدلّيــة. وعــىل 
ّ
لبــات باحــرتاٍم ورزانــٍة ودق

ّ
لقــد مت معاملــة جميــع الط

عقيد  ، وعــىل الرغم مــن التَّ
ً
الرغــم مــن أن عــدد الطلبــات فــاق الـــ 190 طلبــا

لبات، فقد 
ّ
اإلجمتاعــي والّســيايس للســياق الــذي ورد منــه العديــد مــن الط

ظِهــُر جــودة إبداعّيــة وفنيــة 
ُ
لبــات الــيت ت

ّ
ــت اللجنــة تركيهــا عــىل الط صبَّ

عاليــة، والــيت تعمــل عــىل إدمــاج الجمهــور وعــىل مضــان ســهولة الوصــول 

 أن بعضهــا افتقــر 
ّ

إليهــا. ويف حــني أن معظــم املشــاريع كانــت مؤاتيــة، إال

متاســكة، لــذا فقــد قمنــا بدعــم اإلبتــكار والجــودة الفنيــة 
ُ
للمنهجّيــة امل

ســاع وســهولة الوصــول.
ّ
كــني واملشــاركة اإلجمتاعيــة واإلت

َّ
والمت

بعــض  بانتقــاء   
ً
أيضــا قمنــا  بيمنــا  عــة،  متنوِّ بخيــاراٍت  القيــام  حاولنــا 

فيــه،  ــت 
َ
ِلق

ُ
خ الــذي  الخطــورة  العــايل  ــياق  السِّ بســبب  املشــاريع 

 عــن ســعينا إىل دعــم املواضيــع 
ً
ســاومة عــىل الجــودة. فضــال

ُ
دون امل

اإلجمتاعية-السياســية الحّساســة، مبــا يف ذلــك قضايــا املــرأة والالجئــني 

 عــىل تحــّدي اللغــة االســتغاللية 
ً
ــا حريصــني أيضــا

ّ
ــتات، يف حــني كن

َّ
والش

 بالجــدارة الفنّيــة 
ّ

أو الّرومانســية، وبالتــايل اخرتنــا املشــاريع الــيت تتحــىل

ــدة مــن   جدي
ً
ــا ــا دعــم أصوات ، حاولن

ً
ــريا ــة. أخ ل

َ َ
ــريات محمت ــا تأث ــيت له وال

املنطقــة، عــىل الرغــم مــن إدراكنــا الكامــل للمخاطــر الــيت ينطــوي عليهــا 

اشــئة.
ّ
دعــم املشــاريع الن

ــا  ــا وقدرته ــاق« عــىل الســنوات العــرش مــن عمله ــَود أن نشــكر »آف
َ
»ن

الفريــدة عــىل أن تصبــح رائــدة يف دعــم الثقافــة العربيــة. إن قميهــم 

ــفاف هــو الــذي جعــل مــن اختيــار 
َّ

ورســالتهم وقرارهــم الدميقراطــي الش

 وُملِهمــة«.
ً
 مثــرية

ً
ــة األعمــال عملّي

ية
م

لي
إلق

ت ا
طا

شا
لن

/ا
ب

ري
تد

/ال
ث

حو
لب

ا

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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النوع/املرحلةاملرشوعالجنسيةاملخرج

تجريبي/تطوير مجنونة تقطع الرینغ    لبنان   أمين نحلة   

وثائقي/تطوير رؤیا موسیقیة    لبنان   جاك دبس   

روايئ/تطوير َسوداد     لبنان   روي ديب   

وثائقي/تطوير كوادروم     لبنان   فادي يين تورك  

روايئ/تطوير تواصيف     لبنان   عي شريان  

روايئ/تطوير يرسا ودورويث    سوريا   سلمي أبو جبل  

وثائقي/تطوير البحث عن كيخيا    ليبيا   جيهان كيخيا  

روايئ/إنتاج ولدي     تونس   محمد بن عطية  

روايئ/تطوير النهر     لبنان   غسان سلهب  

روايئ/إنتاج اوي   
ّ
أسبوع غز فلسطني   باسل خليل  

روايئ/إنتاج زجاجات     املغرب   ياسني اإلدريي  

روايئ/ما بعد اإلنتاج ريح رباين     الجزائر   مرزاق علواش  

وثائقي/إنتاج أموسو     املغرب   نادر بوحموش  

روايئ/إنتاج العودة     سوريا   ميار الرومي  

روايئ/إنتاج الكوبري     مرص   هالة لطفي  

روايئ/إنتاج إبن     تونس   مهدي برصاوي  

روايئ/إنتاج كیف أصبحت جديت كريس   لبنان   نقوال فّتوح  

وثائقي/إنتاج الجئ يف الجنة    فلسطني   خالد جّرار   

روايئ/ما بعد اإلنتاج العامل كما نعرفه    مرص   كوثر يونس  

روايئ/ما بعد اإلنتاج أ-كاشا     السودان   حجوج كوكا  

وثائقي/ما بعد اإلنتاجالسينما هناك زّوار قادمونلوال حضورهم   لبنان   غسان حلواين  
العتقدنا أن الحرب مل تقع      

روايئ/إنتاج اإلرث     فلسطني   الريسا صنصور  

روايئ/إنتاج املدن الغريبة مألوفة    األردن   سعيد تاجي فارويق  

وثائقي/تطوير يف ذلك اليوم    فلسطني   مهند يعقوبي  

روايئ/إنتاج أجسام مضادة    مرص   عامص هنداوي  

وثائقي/ما بعد اإلنتاج الجمعیة     لبنان   رمي صالح   

روايئ/تطوير بارودة خشب    سوريا   الفوز طنجور  

روايئ/إنتاج سمتوت يف العرشین    السودان   أمجد أبو العال  

عدد املتقّدمني

325
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

28
      

 إناث 7
ذكور 21

البلدان

 لبنان)9(
فلسطني)5( 

مرص)3( 
املغرب)2(

السودان )2(
سوريا)2(
تونس)2(

الجزائر )1( 
 األردن )1(

ليبيا )1(

املبلغ اإلجمايل

$498,000 

»تسمح يل الرسوم املتحركة أن أكون أكرث مرونة يف التنقل بني الحاضر واملايض، لكن أيًضا 

ضمن مساحة داخلية  صادقة عاطفياً. أجد نفيس قادراً عل التعبري عن الفوىض والخوف 

عري للشكل واللون والقوام«. التي اختربه هذا الطفل من خالل االستخدام الشِّ

أسامة الشعيبي، العراق

فائز مبنحة السيمنا، »صبي من الحرب«

»يف الصورة األمامّية، إنصبَّ اهتمامنا عل وصف واقع فّنان طموح، حالٍم 

يعيش يف مدينة استحالت فيها األحالم بسبب العوائق االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية وغريها، ولكنها أيضاً أحالٌم يفرضها الفرد عل نفسه«.

حميد سعيدجي وجوناثان مايسن، الجزائر

فائزان مبنحة السيمنا، »الهربة«

تألفت لجنة تحكمي فئة السيمنا لعام 2017 من املخرجة كوثر بن هنية )تونس(، املخرج أسامة محمد )سوريا(، 
واملخرج هشام العرسي )املغرب(. 

لت 
ّ

 للكــم الهائــل مــن الطلبــات الــيت وردتنــا هــذا العــام، شــك
ً
نظــرا

»آفــاق« لجنَتــني منفصلَتــني لفئــة الســيمنا لعــام 2017: لجنــة ملشــاريع 

األفــالم القصــرية وأخــرى لألفــالم الطويلــة. ومّضــت اللجنتــان خــرباء 

ــت لجنــة  ومتخصصــني يف الســيمنا مــن خلفيــات وجنســيات متنوعــة. مضَّ

العبــد  يحيــى  األردين  الفلســطيين-  املخــرج  القصــرية  األفــالم  تحكــمي 

ــق الربامــج الســيمنائية  سِّ
َ
هللا، املخرجــة اللبنانيــة ســابني المشعــة، وُمن

ومشــاريع الفنــون الثقافيــة املــرصي عــي العــدوي.

بيان لجنة التحكمي

»لدينــا شــعور مشــرتك بوجــود تجربــة إدراكيــة إضافيــة تســكننا اليــوم 

والنصــوص  لألعمــال  والجمــايل  الروحــي  العــامل  رحلــة مكثفــة يف  بعــد 

مــة ملنحــة  الســيمنائية الــواردة مــن الــدول العربيــة. تتقــارب املشــاريع املقدَّ

آفــاق للســيمنا لعــام 2017 يف إرصارهــا عــىل معالجــة التحديــات النفســية 

نــة يف الفــرد واملجمتــع الثقــايف. بهــذا املعــىن، 
ِّ
والسياســية والتاريخيــة املتوط

يتســامى الثقــايف عــىل الســيايس ويدحــض تســوياته ومســاوماته، وَيرىق 

اإلنســاين والجمــايل فــوق كل ســلطة ويكــون هــو األولوّيــة.

ويف حــني كانــت اللغــة الســيمنائية املحَدثــة للعديــد مــن املشــاريع قــادرة 

عــىل استكشــاف حــدود جديــدة وإلقــاء الضــوء عــىل معارف غــري مألوفة، 

، األمــر الــذي 
ً
دة مســبقا وردتنــا مشــاريع أخــرى تعمتــد عــىل أمنــاٍط محــدَّ

يحــدُّ مــن براعتهــا يف االســتجالء واإلكتشــاف.

فــني، نتشــارك الثقــة يف أن اللغــة الســيمنائية الحــّرة 
َّ
ــا هيئــة محل بصفتن

 نــادرة يف اكتشــاف آليــات الوجــود وجمالياتــه، كمــا التبــاس 
ً
متتلــك قــّوة

اللحظــة الراهنــة بعالقتهــا مــع املــايض واملســتقبل. لقد ســعينا إىل إعطاء 

األولويــة للمشــاريع الــيت تحــاول تحريــر نفســها وتحريــر الوجــود...

تــاح، أجربنــا 
ُ
ويــل امل

َّ
 بالمت

ً
إن عــدد الطلبــات الهائــل الــذي تلقينــاه مقارنــة

 عــن دعــم العديــد مــن املشــاريع الــيت نكــنُّ لهــا الحــب 
ّ

عــىل التخــي

 
ً

مســاحة اليــوم  ل 
ّ

تشــك »آفــاق«  منحــة  أن  نــدرك  نحــن  والتقديــر. 

لصانعــي األفــالم الذيــن يســعون إىل العمــل بحرّيــٍة خــارج األســاليب 

 
ّ

ــث ــا إىل َح ــذي يدفعن ــر ال ــارج ســلطة الســوق، األم  وخ
ً
دة مســبقا ــدَّ املح

.»
ً
»آفــاق« عــىل إطــالق أكــر مــن منحــة واحــدة ســنوّيا

ما
ين

س
ال
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 برنامج التصوير الفوتوغرايف 
الوثائقي العربي

عنوان العملالجنسيةإمس الفائز باملنحة

مرابط    املغرب   إبتهال رميي  

صفحة بيضاء    لبنان   طارق الحداد  

النوبه     السودان   محمد التوم  

اسمترارية اآلثار     لبنان   روان مازح   

تأقلم     سوريا   سميا أجليقن  

معاناة وادي القرم    مرص   محمد مهدي  

الطريق اىل الجحمي    مرص   هشام الرشيف  

سريك الحياة     الجزائر   فتحي صحراوي  

طبيعي غري طبيعي     سوريا   عبد دوماين  

نقص املياه يف دلتا مرص مرص   أحمد أبو الفتوح  

عدد املتقّدمني

80
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

10
      

 3 إناث
 7 ذكور

البلدان

فلسطني)5( 
مرص)3( 
 لبنان)2(
سوريا)2(
الجزائر )1(

 السودان )1(

املغرب )1(

املبلغ اإلجمايل

$50,000 

»أنا أؤمن بحق البشر يف حرية التعبري، ألن تقييدها ُيخِضُع ويسيطر عل جزء كبري من 

ذواتنا. ستسمعون من يقول ›ال أحد يمنعِك عن ممارسة الفن‹، متجاهلني حقيقة أن ما 

هو مسموح محدود جداً، وكل يشء يخضع لرقابٍة صارمة«.

إميان الدباغ، اململكة العربية السعودية

فائزة مبنحة برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي، »عيب«

»أردت أن أكون شاهداً عل التخّل، ولكن أيضا عل الكرامة والفخر«.

مهدي مريوش، املغرب

 من الحياة«
ٌ

فائز مبنحة برنامج التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي، »نتف

بيان لجنة التحكمي

»تلقــى برنامــج آفــاق للتصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي لعــام 

ــة يف   لفنانــني ملزمــني يتشــاركون الرغب
ً
2017 أكــر مــن 80 مرشوعــا

التحفــي عــىل التغيــري مــن خــالل عدســاتهم. يســعى املتقدّمــون بنشــاٍط 

 يف العــامل العربــي 
ً
وفعالّيــة إىل توثيــق بعــض القضايــا األكــر إلحاحــا

ــدة. ــة الفري بهوّيتهــم الفنّي

يف  العربــي  الوثائقــي  الفوتوغــرايف  للتصويــر  آفــاق  برنامــج  يســاهم 

متويــل املشــاريع الشــخصية لهــؤالء املصوريــن الفرديــني مــن خــالل برنامــج 

ــا 
ّ
ــني، فقــد كن

َّ
نهــم مــن تطويــر ممارســاتهم الفنيــة. أمــا نحــن كمحلف

ّ
ميك

ــُرق الــيت ميكــن عربهــا لهــذا 
ُّ
ــة اإلختيــار بالط عــىل يقــنٍي دامئ خــالل عملّي

ــة  ــح يف تشــكيل هويتهــم الفردّي
َ
الربنامــج أن ينفــع املتقّدمــني عــىل امِلن

ــوع الجغــرايف  ــا الحفــاظ عــىل التن ــار، حاولن ــة االختي ــاء عملي ــة. أثن الخاّص

واالجمتاعــي للعثــور عــىل مواهــب املصّوريــن الذكــور كمــا اإلنــاث. كانــت 

ــا 
ّ
ــزة، يف املقابــل كن

ِّ
 ومحف

ً
املوضوعــات الــيت اختارهــا الفنانــون مثــرية

عــىل درايــة بتجاربهــم وخلفياتهــم الفرديــة، وبالتــايل مدركــني ألســباب 

اختيــار مفاهميهــم الفنيــة. بعــد مناقشــات طويلــة ومفتوحــة، اتفــق 

فــون الثالثــة الذيــن ميلكــون وجهــات نظــر مختلفــة يف مجــال التصوير 
ّ
املحل

جميعهــم  يتوازنــون  نهائيــني  متســابقني  عــرشة  عــىل  الفوتوغــرايف، 

مــن حيــث مالَءمــة وجــودة مشــاريعهم املقرتحــة، ومــن حيــث إظهــار 

ــة«. ــات شــخصية هائل إمكان

الدعم املهين والتوجيه

الوثائقــي  الفوتوغــرايف  للتصويــر  آفــاق  برنامــج  البدايــة مت إطــالق  يف 

العربــي كمبــادرة متتــد عــىل  ثــالث ســنوات )2014-2016(. وكانــت 

يف  اإلبداعــي  الوثائقــي  التصويــر  مســتوى  رفــع  الرئيســّية  أهدافــه 

د  للــرسَّ مقارباتهــم  وتوســيع  املصّوريــن  وتدريــب  العربيــة،  املنطقــة 

دّيــات املرئّيــة القوّيــة يف املنطقــة العربيــة عــىل  البــرصي، ومشــاركة الرسَّ

ويل، واستكشــاف إمكانيــات َعــرض وانتشــار  عيَديــن اإلقلميــي والــدَّ الصَّ

 مــع 
ً
أوســع للتصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي ومشــاركة أكــر نشــاطا

 رسدّيــة الروائّيــة، تــرتواح بــني 
ً
جماهــريه. قــد يقــرتح املصــورون أمناطــا

د البــرصي التجريبــي، أو تمضــني  التصويــر الوثائقــي الكالســيي والــرسَّ

عنــارص الصــوت والفيديــو.

ــح 
َ
ال يمشــل برنامــج آفــاق للتصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي امِلن

دريــب ,والتوجيــه املهــين بهــدف متابعــة املصوريــن يف  فقــط، بــل أيضــا التَّ

توضيــح وإبــراز قّصتهــم املصــّورة. تمتثــل أهميــة هــذه املبــادرة عــىل املــدى 

الطويــل يف تطويــر شــبكة مــن املصوريــن املحليــني املوثوقــني واملتنوعني، 

 أولئــك الذيــن يعملــون 
ً

ولتحفــي الحــوار مــع املصوريــن األجانــب، خاصــة

يف املنطقــة.

مت إطــالق الربنامــج يف العــام 2014 بالتعــاون مــع »صنــدوق األمــري 

كالوس« و »مؤسســة ماغنــوم«، وقــد تحــّول ليصبــح اليــوم برنامــج 

ــح منتظــم، وذلــك بســبب االهمتــام الكبــري الــذي أبــداه الفنانــون 
َ
ِمن

كاء تجاهــه.
ُّ

والواهبــون والــرش

يف العــام 2017، عقــدت »آفــاق« يف بــريوت ورشــة عمــل الــدورة الثالثــة 

شــباط/  28  -24( العربــي  الوثائقــي  الفوتوغــرايف  صويــر  التَّ لربنامــج 

فــة 
َّ
فربايــر(. وكانــت تلــك هــي ورشــة العمــل الثانيــة للمجموعــة املؤل

ــِل مرشــدين  مــن 9 مســتفيدين مت مرافقتهــم يف العــام 2016 مــن ِقَب

األخــرية  اللمســات  وضــع  عــىل  التســعة  املصــورون  عمــل  محرتفــني. 

ــة ومــن  رة ، مســتفيدين مــن املناقشــات الجماعي عــىل قصصهــم املصــوَّ

لقاءاتهــم الفرديــة مــع املرشــدين.

يف العــام 2017، إجمتــع املســتفيدون الجــدد لحضــور ورشــة العمــل األوىل 

فــة، 
َّ
يف بــريوت )15- 18 أيلول/ســبمترب(. عــىل مــدى أربعــة أيــام مكث

شــارك تســعة مصوريــن فوتوغرافيــني شــباب مشــاريعهم مــع مرشــدي 

الربنامــج ومــع زمالئهــم املشــاركني. مل يمتكــن املشــارك العــارش مــن 

حضــور ورشــة العمــل، إال أنــه مت متابعــة عملــه عــرب تطبيــق »ســكايپ«.
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برنامج آفاق لألفالم الوثائقية

النوع/املرحلةاملرشوعالجنسيةاملخرج

إنتاج أن نرى جنني    األردن   سريين األحمد  

ما بعد اإلنتاج ثورة يف خمسة فصول   سوريا   ليىل أبيض  

إنتاج بنوك خراء    فلسطني   اع  
ّ
جمانة من

إنتاج سريو     لبنان   دمية الحّر   

ما بعد اإلنتاج الباب السابع    املغرب   عي الصايف  

ما بعد اإلنتاج كابنت رمضان    مرص   مي زايد   

إنتاج السهل املمتنع    لبنان   رانيا اسطفان  

ما بعد اإلنتاج غرفة لرجل    لبنان   انطوين شدياق  

إنتاج الجزائر مازالت بعيدة    الجزائر   اف   
ّ
عرم حف

إنتاج البعث الخامس لفريد مسيكه   مرص   خالد يوسف  

إنتاج زجاجات     املغرب   ياسني اإلدريي  

إنتاج ريح رباين     الجزائر   مرزاق علواش  

إنتاج فوىض     سوريا   سارة فّتاحي  

إنتاج الصريورة عرم خريي    السودان   علياء موىس  

ما بعد اإلنتاج قبل العاصفة    سوريا   نضال حسن  

عدد املتقّدمني

98
ح

َ
عدد الفائزين بامِلن

13
      

 8  إناث

5 ذكور

البلدان

 لبنان)3(
سوريا)3(
 مرص)2(

الجزائر )1(
األردن )1( 
فلسطني)1(

املغرب )1(
 السودان )1( 

املبلغ اإلجمايل

$300,000 

»أردُت لهذا الفيلم أن يكون بمثابة خط َسَفر وتجربة ملواقف السوريني وخياراتهم يف الحرب«.

فراس فياض، سوريا

فائز مبنحة برنامج آفاق لألفالم الوثائقية، »آخر الرجال يف حلب«

»أثناء سعينا ل »تحقيق الذات«، غالباً ما نضلُّ عن ذواتنا وننىس كيف كّنا نرى األشياء مّتبعني 

حدِسنا، دون أّي إيعاٍز للعقالنّية. هذا الجزء األصيل والصادق داخل كل واحٍد مّنا، هو ما 

يتفاعل مع الحياة عل الرغم من الضياع والغضب الذي نعيشه«

محمد صيام، مص

فائز مبنحة برنامج آفاق لألفالم الوثائقية، »أمل«

تألفت لجنة تحكمي برنامج آفاق لألفالم الوثائقية  لعام 2017 من املخرجة تاال حديد )املغرب(، املخرج رائد 
أنضوين )فلسطني( ، ورئيس قمس املنتدى يف مهرجان برلني السيمنايئ الدويل كريستوف تريهيشت )أملانيا(.

بيان لجنة التحكمي

تهــا لجنــة برنامــج "آفــاق" للفيلــم 
َّ
"فتحــت املشــاريع الـــ 67 الــيت تلق

ــوع، 
ّ
نافــذة عــىل مشــهٍد ســيمنايئٍّ غــين ومتن  2017 لعــام  الوثائقــي 

وأعطــت نظــرة عامــة عــن أعمــال املخرجــني يف املنطقــة وعــن رؤيتهــم 

وأحــالم  ونضــاالت  رصاعــات  مخاطبــة  يواصلــون  فميــا  والزامهــم، 

وأوطانهــم. شــعوبهم  وواقــع 

 
ً
بعــد عمليــة اختيــاٍر مكثفــة وواعيــة، إختــارت لجنــة التحكــمي 13 مرشوعــا

 يف املقاربــة واألســلوب. ال تتشــارك هــذه املشــاريع قــّوة 
ً
مختلفــني متامــا

 
ً
 اندفاعــا

ً
اإلطــار املفاهميــي واإلناطــة بالشــكل واملفهــوم فقــط، بــل أيضــا

ــج. تصبــح الرؤيــة، 
َ
عال

ُ
 مــن شــغٍف عميــٍق باملوضــوع امل

ً
 نابعــا

ً
وتحفــيا

 .
ً
بطــرٍق مختلفــة وأســاليٍب متعــّددة، سياســية ووجدانّيــة يف آٍن معــا

ــيت ضّيقــت عدســتها نحــو الحمميــي  ــل مــن املشــاريع ال ــاك عــدد قلي هن

جــودة  وبســبب  ذلــك،  مــع  واألرسة.  الفــرد  وتصويــرات  ــخيص 
ّ

والش

ــل  ، ب
ً
ــدا ــة أب ــرٍة مغلق ــد داخــل دائ ــة ال تتقّي ــإن الحمميّي وذكاء العمــل، ف

ــامل وتتحــّول إىل مــرآٍة 
ّ

عــىل العكــس، فهــي تنفتــح نحــو العاملــي والش

 عــىل املرونــة اإلبداعّيــة 
ً
ألوجــه اإلنســانية الغنّيــة واملتنّوعــة، وتصــري دليــال

واإلنتاجّيــة ملنطقــة بأكملهــا".
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املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي

»املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي« هو برنامج تم إطالقه يف العام 

ــه للفنانــني العــرب املهاجريــن والذيــن يعيشــون يف املنفــى.  2016، موجَّ

الكتابــة  حــول  نــدوًة  أملانيــا  يف   2017 العــام  يف  األنشــطة  َنــت  تضمَّ

عمــل  وورشــة  مشــركة  وإنتاجــات  مســرحية  وعــروض  والهجــرة 

والســينما،  البصريــة  والفنــون  الفوتوغــرايف  التصويــر  ــت  َغطَّ فنيــة 

وضّمــت فّنانــني ناشــئني مقيمــني يف املنفــى بهــدف مســاعدة الفنانــني 

الالجئــني عــىل التعــّرف والتأقلــم ضمــن ســياقات جديــدة مثــل أملانيــا، 

امليزانيــة  إجمــايل  بلــغ  األفــالم.  لعــرض  أســبوع  إىل  باإلضافــة  ذلــك 

املخّصصة لربنامج »املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي« 280,000 

التاليــة: واملبــادرات  األنشــطة  عــىل  موزَّعــة  دوالر 

2017  foundationClass*

عىل مدار العام

املــوارد  مــن  الكثــري  اللجــوء معهــم  الالجئــون وملمتســو  بيمنــا يحمــل 

الوصــول إىل  فــإن  أملانيــا،  اســتقبالها برسعــة يف  يــمت  الــيت  واملهــارات 

والقطاعــات  الحرفيــة  الصناعــات  عــىل  عــادة  يقتــرص  العمــل  ســوق 

 مــن تقــدمي حلــول وخدمــات قصــرية املــدى 
ً
عايــة. وبــدال الصناعيــة والرِّ

لالجئــني وطالبــي اللجــوء، والــيت يســتفيد منهــا يف كثــري مــن الحــاالت 

تســعى  البيضــاء«،  »األملانيــة  الخرييــة  املؤسســات  أو  يــن  َيرسِّ
ُ
امل

*foundationClass إىل أن تكــون أداة قانونيــة متهــد الطريــق أمــام 

الالجئــني وملمتــي اللجــوء للوصــول إىل املؤسســات الفنيــة والقطاعــات 

ــة تمشــل التســهيالت  ــة أكادميي ــة تحتي ــة. مــن خــالل توفــري بني الثقافي

واملســاعدات اإلداريــة، قدمــت املؤسســة الدعــم للمشــاركني مــن أجــل 

َوضــع وتحديــث مســتندات ووثائــق ومــواد مفقــودة لــي يتســىن لهــم 

التقــدم بطلــب رمســي يف أكادمييــات الفنــون األملانيــة. إســتقبل الربنامــج 

املشــاركني يف  90% مــن  قبــول  . وقــد مت 
ً
 جديــدا

ً
25 مشــاركا بحــوايل 

مؤسســة *foundationClass للعــام 2016، والذيــن قامــوا بتقــدمي 

طلبــات يف أكادمييــات الفنــون أو التمصــمي، مت قبولهــم والتحاقهــم بهــا 

بالفعــل كطــالب فنــون.

هي
َّ
تعاون مع برنامج الربلينايل لسيمنا الط

 15-17 شباط/فرباير

اللبنــاين املعــروف كمــال مــزوق يف »حــوار يف  اهــي 
ّ
مت اســتضافة الط

جلســة لــرشب الشــاي« مــع الصحافّيــة البــارزة إليابيتــا جــادوين. تحــت 

 يف الحــوارات الــيت تبعــت 
ً
عنــوان »طعامــي مــزيل«، شــارك مــزوق أيضــا

أمــربوزو( يف  )ريفيّتوريــو  الخــريي«  الحيــاة ومطبخــه  َعــرض »مــرسح 

ــات  ــك الفعالي ــي 16 و 17 شــباط/فرباير. حــر تل ــالن يوَم ــة مي مدين

حــوايل 220 شــخص.

أكادميية فالكس املفتوحة للفنون البرصية 

25-27 أيار/ مايو

 هــو برنامــج امتــد ألربعــة أيــام، وأقــمَي عــىل شــكل أكادمييــة مفتوحــة 

فنانــني  مــع  عمــل  ورشــات  نقــاش  وحلقــات  محــارضات  ــن  تتمضَّ

لــني 
ّ
وأخصائيــني مــن عــامل الفــن )مــدراء معــارض ومتاحــف وقمّيــني وممث

عــن املؤسســات الثقافيــة يف أوروبــا ومنطقــة الــرشق األوســط ومشــال 

 إىل أملانيــا )خــالل 
ً
أفريقيــا(. يتوّجــه الربنامــج إىل الفنانــني القادمــني حديثــا

ــم كيفيــة التعــّرف 
ّ
الخمــس ســنوات املاضيــة( ملســاعدتهم عــىل تعل

ــا.  ــون اإلحاطــة به ــيت يحاول عــىل النظــام ومعالجــة املســائل األخــرى ال

واملســاحات  للمعــارض  زيــارات  الربنامــج  تمّضــن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

ــا مــن خــالل دعــوة مفتوحــة 
ً
البديلــة. اســتوعبت ورشــة العمــل 50 فنان

 إىل أملانيــا.
ً
للمشــاركة. وحــر الورشــة  فنانــون برصيــون وصلــوا حديثــا

ُمنتدى : كتابة )يف( املنفى

10-11 متوز/يوليو

بالتعــاون مــع »أوروبــا يف الــرشق األوســط والــرشق األوســط يف أوروبا« 

»ترانرسيجونــال  ملنتــدى  التابــع  البحــي  الربنامــج  ومضــن   ،)EUME(

ــدى لرصــد  نت
ُ
ــول، مت تخصيــص هــذا امل ســتودين« ملؤسســة هايرنيــش ب

العالقــة بــني نشــاط الكتابــة واختبــار العيــش يف حيــاة الهجــرة والرتحــال 

)الــيت تحصــل يف ظــل ظــروف اإلكــراه الشــديد(. فعــىل مــدى أكــر مــن 

ــاب غــادروا  ّت
ُ

ــذي أنتجــه ك ــات أدب املنفــى ال ــا، ب نصــف قــرن مــن يومن

ســاع، ومتعــّدد 
ّ
ل نوًعــا بالــغ االت

ّ
العــامل العربــّي إىل أوروبــا أو أمــريكا ُيشــك

جاهــات. يقــرتح هــذا املنتــدى مراجعــة نقدّيــة لهــذا اإلرث 
ّ
النــربات واالت

ــرات 
ّ

ــة معــارصة. يف مذك ــاب العــرب مــن أعمــال أدبّي ــا ُينتجــه الكّت ومل

د الجغرافيــا الــيت تنتــرش فيهــا الذاكــرة، وتغــرم الرتجمــة  املنفــى، تتعــدَّ

حوارضنــا. اليــوم، ومــع التغــرّي الشــديد يف ظــروف »الســفر« )املعابــر 

الحدوديــة الخطــرية غــري القانونيــة والرحــالت البحريــة(، ويف وســائل 

طــة. 
َ
لَتق

ُ
ــَور امل تدوينهــا وتوثيقهــا، يتعايــش النــص والكلمــة مــع الصُّ

ّتــاب وأكادمييــني معروفــني مــن 
ُ

ــَن املنتــدى حــوارات ونــدوات لك تمضَّ

ّتــاب عــرب ناشــئني 
ُ

أوروبــا والعــامل العربــي، باإلضافــة إىل قــراءاٍت لك

يعيشــون يف املنفــى. إىل جانــب ذلــك، تمّضــن املنتــدى جلســة تشــبيك 

ّتــاب الناشــئني. مــن 
ُ

قــاد بالك
ُّ
وتواصــل تربــط املرتجمــني والنارشيــن والن

ّتــاب البارزيــن الذيــن شــاركوا يف املعــرض نذكــر إليــاس خــوري، 
ُ

بــني الك

فــاروق مــردم بــك، راوي الحــاج، ومســر يزبــك. الحــوارات جــرت باللغــة 

العربيــة واألملانيــة واإلنكلييــة، مــع ترجمــة فوريــة.

»برملان األجساد« - دوكيومنتا 14 

12 و 13 آب/أغسطس. فناء متحف فريدريكيانوم، كاِسل 

األنســاب  باستكشــاف  األجســاد«  »برملــان  لقــاء  ســيقوم 

واإلپيســتميولوجّيات والــرتاث واملعــارف املنَتجــة مضــن واحــدة مــن أكــر 

الالجئــني«.  »مخمّيــات  وهــي   ،
ً
وُســقما  

ً
أملــا العرشيــن  القــرن  ــِركات 

َ
ت

نقــاش:  
َ

ــيت
َ
حلق يوَمــني،  دام  الــذي  الربنامــج  تمّضــن 

»ثقافــة  اعتبــار  ميكــن  بأنــه   
ً
إعرتافــا ؟«   املخــميَّ تاريــخ  يكتــب  »مــن 

ــل واختبــار الُبــىن اإلجمتاعيــة  نفــى« املنظــور الــذي ميكــن مــن خاللــه تخيُّ
َ
امل

واملكانيــة والسياســية خــارج إطــار فكــرة الدولــة القوميــة، ســتقدم 

 يدعــو إىل اإلعــالن عــن 
ً
مــات ُمقرَتحــا

ّ
نظ

ُ
مجموعــة مــن الجماعــات وامل

مــة 
ّ
ــل منظ ــي مــن قب ــراث عامل ــة كموقــع ت ــة الغربّي

ّ
ف

ِّ
ــات الض أحــد مخميَّ

اليونســكو. )مــع مشــاركات لـــ اليــاس خــوري، إســحق الرببــري، محمــد 

اللحــام، ســاندي هــالل وأليســاندرو پيــيت(.

خمّيــات كحصيلــة 
ُ
»األنســاب واألمنــاط ومنِطــق مخمّيــات الالجئــني«. امل

ــات  ــا هــي الجغرافّي ــة: م  تجســيد للعومل
ً
رصاعــات وأزمــات، هــي أيضــا

آليــات  ــت؟ مــا هــي 
َّ
الــدامئ واملؤق املوجــودة داخــل هــذا الفضــاء غــري 

ــلطة السياســية؟ )مــع  إنتــاج أو إعــادة إنتــاج العالقــات اإلجمتاعيــة والسُّ

مشــاركة لـــ لوريــزو پيــزاين(.

»ليتك كنت هنا«: مهرجان آفاق للفيلم واملوسيقى 

 17-20 آب/أغسطس يف برلني

 ،)ALFILM( »تعاونــت »آفــاق« مــع »مهرجــان الفيلــم العربــي يف برلــني

للفيلــم  آفــاق  مهرجــان  هنــا:  كنــت  »ليتــك  مهرجــان  تنظــمي  عــىل 

مي )عــود، 
ّ

الال موســيقي لخّيام  بحفــل  إفُتِتَح املهرجــان  واملوســيقى«. 

شاكر )كمان(، كريســتني  مع ليــال  إلكرتونيــة(،  موســيقى  بــزق، 

بيلفي )درامــز  غيتار(، أندريــا  )بــاس  كامــاردا  زايد )قانون(، دانيــال 

ــة 
ّ
ــم »عــىل حل ــاله عــرض فيل ــريغ، ت ــو كروتزب ــاع(، يف فرايلوفتكين وإيق

عيــين«  للمخرجــة ليــىل بوزيــد. كمــا مّض برنامــج املهرجــان تســعة عــروض 
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ألفــالم أخــرى هــي: »املطلوبــون الـــ 18« إخراج عامــر الشــومي وبول 

»شــارع  البنــداري،  إخراج رشيــف  وإبراهــمي«  املعــزة  »عــي،  كاون، 

 أخــاف، مســاًء أغــين« إخراج ديانــا 
ً
املــوت« إخراج كــرم غصــني، »صباحــا

الجريودي وغيفــارا نامــر، »أنــاس الشــاطىء« إخراج متــارا ســتيبانيان، 

»واحــد، إثنــان، ثالثــة« إخراج بيــي وايلــدر، »بيــت التــوت« إخراج ســارة 

البــايق«  مراد و»الزمــن  إخراج ســلمي  المنســا«  »إمرباطــور  إســحاق، 

َ حفــل االفتتــاح مــا يقــارب الـــ 800 مشــاهد. َ
إخراج إيلّيــا ســلميان. َحــر

إيفيجينيا

30 أيلول/سبمترب- 4 ترشين األول/أكتوبر

 )Volksbühne( »ڤولكســبونيه«  مــع  بالتعــاون  »آفــاق«  أنتجــت 

وضعهــا  »إيفيجينيــا«،  اليونانّيــة  للمرسحّيــة  معــارص  إقتبــاس 

الكاتــب املرسحــي محمــد العطــار وأخرجهــا عــرم أبــو ســعده. املرسحّيــة 

هــي العمــل الثالــث واألخــري مضــن االقتباســات املعــارصة الثالثــة 

البــارع  الــيت وضعهــا الكاتــب  للمرسحيــات الكالســيكّية اليونانّيــة 

محمــد العطــار، والــذي يعمــل بانتظــام مــع املخــرج عــرم أبــو ســعده. 

ــة يف تميپلهوف/ڤولكســبونيه،  ــِدمَّ العــرض العاملــي األول للمرسحّي
ُ
ق

حيــث امتــألت مقاعــد املــرسح الـــ 450 طــوال األيــام األربعــة لعرضهــا. 

»ڤولكســبونيه«  مــرسح  خشــبة  عــىل  املرسحّيــة  عــرض  ســُيعاد 

يف  العاملّيــة  جولتهــا  وســتبارش  الثاين/ينايــر،  كانــون  يف  الرئيســّية 

.2018 العــام  منتصــغ 

»ال يعلم هؤالء الناجون ما ينتظرهم. أين 
سيمكثون؟ إالَم سوف تؤول حيواتهم؟ ماذا 

سيحملون معهم من املايض، وما الذي ينتظرهم 
يف املستقبل؟«

محمد العطار، سوريا

»إيفيجينيا«

»ABC أملانيا – الدورة اإللكرتونّية للمخرجني املغرتبني يف 

أملانيا« 

 15 - 25 ترشين األول/أكتوبر

كان للعديــد مــن املخرجــني العــرب الذين هاجروا إىل أملانيا يف الســنوات 

ــة األفــالم يف بالدهــم. مــع   ســابقة يف صناع
ً
ــا ــة تجارب ــة املاضي القليل

ــوا أي دراســة كمخرجــني أو أن عملــوا يف 
ّ
ذلــك فلــم يســبق لهــم أن تلق

عــامل صناعــة الســيمنا. بعــد مــرور عــام أو أكــر يف املنفــى، يظــل العديــد 

م  ــدَّ ــاين. ق ــادر عــىل دخــول ســوق األفــالم األمل ــك وغــري ق منهــم مرَب

مــة  ــة ممصَّ »دوكــس بوكــس«، وبدعــم مــن »آفــاق«، دورة إلكرتونّي

 ABC« بعنــوان  أملانيــا  إىل  الوصــول  الحديــي  للمخرجــني   
ً
خصيصــا

أملانيــا«، للتخفيــف مــن عــبء اســتيعاب وفهــم أملانيــا بصفتهــا البلــد 

أملانيــا«   ABC« تمصــمي  مت  وإنتاجاتهــم.  ملواهبهــم  الحاضــن  الجديــد 

ليقــّدم النصائــح والتوجيــه، ولدخــول ثقافــة وســوق وشــبكات الســيمنا 

ــت الــدورة اإللكرتونيــة بجولــة دراســية مت 
َ
الوثائقّيــة األملانّيــة. إخُتمِت

فيهــا اســتضافة املشــاركني ملــدة خمســة أيــام لزيــارة املؤسســات املهمــة 

لحياتهــم املهنيــة يف أملانيــا، ولتوســيع شــبكة معارفهــم. كمــا متــت 

 إىل مهرجــان اليزبيــغ الســيمنايئ.
ً
دعهوتهــم أيضــا

التقدير العالمي للحائزين على 
ِمَنح »آفاق«

الجوائز الرفيعة واالعرتافات الدولية اليت ُمِنَحت 
للحائزين عىل ِمَنح »آفاق« يف العام 2017

السيمنا

»آخر الرجال في حلب«

• فــاز فيلــم »آخــر الرجــال يف حلــب« بجائــزة لجنــة التحكــمي الكــربى يف 

مهرجــان صندانــس الســيمنايئ.

عرض خمسة أفالم مدعومة من »آفاق« في 

برلينالي 67

• »شــارع املــوت« لكــرم غصــني فــاز بجائــزة »Audi« للفيلــم القصــري، 

غالســهوته  جائــزة  أنضــوين  لرائــد  األشــباح«  »اصطيــاد  فيلــم  ونــال 

للفيلــم الوثائقــي.

.Cinéma du Réel عرض أربعة أفالم مدعومة من »آفاق« يف •

 ،2017 Vision du Réel عرض ثالثة أفالم مدعومة من »آفاق« يف •

حصل »طعم اإلسمنت« لزياد كلثوم على جائزة أفضل 
فيلم وثائقي طويل.

إختيار فيلَمي »رجل يغرق« لمهدي فليفل 
)فلسطين( و«طبيعة الحال« لكريم موسوي )الجزائر( 

 Un Certain Regard يف مســابقة مهرجــان كان لألفــالم القصــرية و

التــوايل. عــىل 

إختيار فيلم »كالب الصحراء« لباسم بريش 

 Favrique des cinemas du« مضــن  حــرصي  اختيــار  أجــل  مــن 

Monde« يف مهرجــان كان  الســيمنايئ يف نيســان العــام 2017. كمــا 

 يف »Cinelink« وهــو ســوق األفــالم يف مهرجــان 
ً
شــارك الفيلــم أيضــا

رساييفــو الســيمنايئ.

• عــرض لفيلَمــني مدعوَمــني مــن »آفــاق« مضــن »عالمــات الحيــاة« 

يف مهرجــان لوكارنــو الســيمنايئ الــدويل: العــرض الــدويل األول لفيلــم 

»أوروبــروس« لبمســة الرشيــف، و«بانوبتيــك« لرنــا عيــد.

• فــوز فيلــم »خادمــة لــكل واحــد« ملاهــر أبــي مســرة )لبنــان( بجائــزة 

أفضــل فيلــم وثائقــي، فيلــم »الجبــل« لغســان ســلهب بجائــزة أفضــل 

ــة  ــزة لجن ــان ســلمي بجائ ــان ولقم ــكا بورغم ــم »تدمــر« ملوني صــوت، فيل

التحكــمي، فيلــم »ربيــع« لفاتــيش بولغورجيــان بجائــزة أفضــل فيلــم 

روايئ طويــل يف »ليــايل مــربوك« - مؤسســة ســيمنا لبنــان.

إختيار فيلم »فوتوكوبي« لتامر عشري

 للمشــاركة يف املســابقة الرمسيــة ملهرجــان الجونــة الســيمنايئ حيــث ُعــِرض 

للرمة األوىل.

ــن الشــيخ لفقــون يف املســابقة  ــة ب ــم« لبهي ــات حل ــم »فت ــار فيل • إختي

يف   »Mostra de Cinema del Mediterrani« ملهرجــان  الرمسيــة 

مدينــة بالينثيــا، إســبانيا.

يف  األوىل  للــرمة  شــدياق  ألنطــوين  لرجــل«  »غرفــة  فيلــم  عــرض   •

»اللقــاءات العاملّيــة للفيلــم الوثائقــي« )RIDM( يف مونرتيــال، كنــدا.

ليعــرض يف  )مــرص(  للمخــرج محمــد صيــام  »أمــل«  فيلــم  إختيــار   •

عــرض  ســيمت  كمــا   ،IDFA مــن  الثالثــني  للــدورة  الرمســي  االفتتــاح 

ــة مــن  ــاق« يف أقســام مختلف خمســة أفــالم أخــرى مدعومــة مــن »آف

املهرجــان، وهــي: »إصطيــاد األشــباح« لرائــد أنــدوين )فلســطني(، »بيــت 

التــوت« لســارة إســحاق )الميــن(، »آبــاء وأبنــاء« للمخــرج طــالل ديــريك 

و«طعــم  )ســوريا(،  كســاب  ليــارس  الحيــاة«  حافــة  »عــىل  )ســوريا(، 

اإلمسنــت« لزيــاد كلثــوم )ســوريا(.

ــة« ملحمــد الدراجــي يف مهرجــان  • العــرض العاملــي األول لفيلــم »الرحل

)ترشيــن   BFI لنــدن  ويف   ،)2017 )أيلــول  الــدويل  الســيمنايئ  تورنتــو 

األول 2017(، ويف مهرجــان بوســان الســيمنايئ الــدويل )ترشيــن األول 

 يف مهرجــان دبــي الســيمنايئ الــدويل.
ً
2017(، ومحليــا

فوز فيلم »رجل يغرق« لمهدي فليفل بجائزة المهر 
للفيلم القصير في مهرجان دبي السينمائي الدولي 
الخامس عشر، وفيلم«طعم اإلسمنت« لزياد كلثوم  

بجائزة المهر عن أفضل فيلم غير روائي طويل.

ــو لعرضــه  ــو« ِلـــ األمــني محمــد حّت ــم »البحــث عــن خانيت ــار فيل • إختي

يف الــدورة القادمــة مــن »Medimed anti-pitch« يف ترشيــن األول، 

ــام قرطــاج الســيمنائّية. ومضــن قــم »تكميــل« يف مهرجــان أي

األدب

• فــوز أحمــد حّمــام بجائــزة »ســاويريس« ألفضــل مجموعــة قصــص 

قصــرية.

الفنون األدائّية

طــون« ليونــس عتبــان يف الــدورة الثانيــة عــرش ملهرجــان 
ّ
  »املخط

َ
• ُعــِرض

»مــارش« الــدويل للرقــص املعــارص يف مدينــة مراكــش.
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• مت دعــوة »حومــة- قصــص مــن مدينــة الــدار البيضــاء« لهنــد الودغــريي 

للتعبــري  العرشيــن  الــدويل  املهرجــان  يف  فنيــة  إقامــة  يف  للمشــاركة 

عــرض  يــمت  حيــث  كرواتيــا،  زغــرب،  يف    )FAKI( البديــل  املرسحــي 

املرسحيــة.

 »بيمنــا كنــت أنتظــر« لعــرم أبــو ســعدة يف مركــز لينكولــن 
َ

• ُعــِرض

نيويــورك. األدائّيــة،  للفنــون 

 Fringe Edinburgh جوغينــغ« لحنــان الحــج عــي يف مهرجــان« 
َ

• ُعــِرض

، وحصلــت عــىل جائــزة فرتــربا عــن أفضــل ممثلــة يف نفــس املهرجــان.

• فازت خديجة السالمي و«الشارع فن« بجائزة األمري كالوس.

ــة لعــام 2017 يف مهرجــان  • فــازت تانيــا الخــوري بجائــزة الفنــون الحّي

ــة  ــزة جمعي ــة بجائ ــاق « املرسحي ــة »زق ــازت فرق ــا ف ــي، كم ANTI العامل

الثقافــة مــن أجــل  اليابانيــة »برامييــوم إمبرييــال« و«جائــزة  الفنــون 

الســالم« مــن مؤسســة شــرياك.

مهرجــان يف  يحيــا«   
ُ
»عســاه عرضــه  شــحرور  عــي  ســيقدم   • 

»Les Rencontres à l’échelle« يف مدينة  مرسيليا.

الفنون البرصّية

• يســتضيف القــمّي الفــين فريديريــك ســيفوينتس معــرض »الســودان: 

إنبثــاق التفــّرد« يف مدينــة لنــدن.

• لورانس أبو حمدان يفوز بجائزة أبراج للفنون لعام 2018.

• يفوز خليل جريج مع جوانا حاجيتوماس بجائزة مارسيل دوشامب.

املوسيقى

• تنطلق الدورة السابعة عرش ملهرجان »إرتجال« من لبنان.

• مهرجان الكمنجايت يجول يف فلسطني.

اإلنتشار واألنشطة

»آفــاق«  تتمّتــع  املنــح،  تقديــم  يف  األســايس  نشــاطها  إىل  باإلضافــة 

بحضــور بــارز يف العديــد مــن املهرجانــات واملنتديــات الدوليــة، حيــث 

تقيــم شــراكات وتعاونــات تخــدم الفنانــني املســتفيدين مــن املَِنــح يف 

مختلــف املجــاالت، كاملوســيقى والفنــون البصريــة واألدب والســينما.

ليلة أفالم آفاق يف متحف رسسق

بريوت، عىل مدار العام

التــوايل تعاونهــا مــع متحــف  الثانيــة عــىل  للســنة  تابعــت »آفــاق« 

ــح، وذلــك 
َ
رسســق لَعــرض أفــالم املخرجــني العــرب املســتفيدين مــن امِلن

 وعــىل مــدار العــام مضــن برنامــج »ليلــة أفــالم آفــاق يف متحــف 
ً
شــهرّيا

ــا  ــن صليب ــب« ِلنادي ــت العــروض حــى اآلن: »أم الغائ
َ
ن رسســق«. تمضَّ

اء« ِلســعيد تاجــي فــارويق )15 شــباط/ )18 كانــون الثاين/ينايــر(، »الَعــدَّ

فربايــر(، »فــدايئ« ِلداميــان أونــوري )8 آذار/مــارس(، »74- إســتعادة 

غرفــيت  »مــن  نيســان/أبريل(،   19( الرافعــي  ورانيــا  ِلرائــد  نضــال« 

غــرية«  ســور الصَّ
ُّ
الّســورّية« ِلحــازم الحمــوي )13 أيلول/ســبمترب(، »الن

ــر(. العــروض القادمــة املتبقيــة  مِلحمــد رشــاد )11 ترشيــن األول/أوكتوب

للعــام 2017 هــي: »بيــت التــوت« ِلســارا حبيــب إســحاق )8 ترشيــن 

الثاين/نوفمــرب(، »حديقــة أمــل« ِلناديــا شــهاب و »عــىل صعيــٍد آخــر« 

مِلحمــد شــويق حســن )6 كانــون األول/ديمســرب(.

ي الفن 
َ َ
مت »آفاق« ندوة حوارّية حول »َمزج عامل

َّ
نظ

خيص«
َّ

والتوثيق: تصوير الش

بريوت، 7 شباط/فرباير

النــدوة  هــذه  ماغنــوم«  »مؤسســة  مــع  بالتعــاون  »آفــاق«  مــت 
ّ
نظ

همــا  املحــارضان  ألــوان«.  »أشــكال  يف  للجمهــور  املفتوحــة  الحواريــة 

اللــذان  ــعث، 
َ

ش ورنــدة  أغمتايــل  فــان  بيــرت  ن 
ّ
الوثائقيــا ران  املصــوِّ

تستكشــف مشــاريعهما الحديثــة مفهــوم املــزل، ويجّســدان التقــارب 

الوثائقيــة. التصويريــة  واملمارســات  الفــن  بــني  والتــاليق 

َعــرض خمســة أفــالم مدعومــة مــن »آفــاق« يف مهرجــان برلني الســيمنايئ 

الــدويل وحضــور قــوي للســيمنا العربية

مهرجان برلني السيمنايئ

 9-18 شباط/فرباير

نظمــت »آفــاق« حفــل غــداء عــىل رشف املخرجــني واألفــالم العربيــة 

مت  حيــث   ،2017 للعــام  الســيمنايئ  برلــني  مهرجــان  يف  ــت 
َ

ُعِرض الــيت 

عــرض خمســة أفــالم مدعومــة مــن »آفــاق« يف الــدورة الـــ 67 للمهرجــان 

)9- 10 شــباط/فرباير(، يف أقســام مختلفــة، واألفــالم هــي: »رضبــة 

ِلرائــد  يف الــرأس« لهشــام العــرسي )املغــرب(، و»إصطيــاد األشــباح« 

بيمنــا  »بانورامــا«،  قــم  يف  األويل  للــرمة  ُعِرضــا  )فلســطني(  أنضــوين 

ــد يعقوبــي )فلســطني( و »مــش كل 
ّ
حظــي »خــارج اإلطــار« للمخــرج مهن

يــوم ربيــع« ِلهايــغ أيفازيــان )لبنــان( بالعــرض األّول يف أوروبــا يف قــم 

ــَرم غصــني 
َ

ــوت« ِلك ــم »شــارع امل  فيل
َ

ــِرض »Forum Expended«، وُع

)لبنــان( للــرمة األوىل يف مســابقة األفــالم القصــرية. كمــا شــارك فيلــم 

ــان( يف  ــر )لبن ــي داغ ــَرم عــي )فلســطني( و»حصــاد« إِلي
َ

ــة« ِلك »املقطع

العربــي  الحضــور  يقتــرص  مل   .»Berlinale Talents’ Projects Lab«

، فقــد وصــل العــدد اإلجمــايل 
ً
يف املهرجــان عــىل األفــالم املذكــورة ســابقا

 ،
ً
لألفــالم العربيــة الــيت شــاركت يف الدورة الـــ 67 للمهرجان إىل 13 فيلما
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ــز عــىل عمــل املخــرج املغربــي أحمد 
ّ

كمــا مت وضــع برنامــج عــروض خــاص يرك

بــو عنــاين )1938- 2011(.

مشاركة 11 فيلم مدعوم من »آفاق« يف مهرجان »أيام 

بريوت السيمنائّية«

بريوت، 15-24 آذار/مارس

مت عــرض األفــالم املدعومــة مــن »آفــاق« مضــن الــدورة التاســعة أليــام 

بــريوت،  بــريوت الســيمنائية يف خمســة مواقــع مختلفــة مــن مدينــة 

بينهــا ســيمنا ميرتوبوليــس- أمبــري ســوفيل، ســيمنا مونتانيــي، متحــف 

هــي:  األفــالم  ودواويــن.  بــريوت  أســواق  ســييت  ســيمنا  رسســق، 

»ربيــع« لفاتــيش بولغورجيــان والــذي افتتــح املهرجــان، »آخــر واحــد فينا« 

لعــالء الديــن ســلمي، »النســور الصغــرية« ملحمــد رشــاد، »نحّبــك هــادي« 

ــد يعقوبــي، »آخــر أيــام املدينــة« 
ّ
ملحمــد بــن عطيــة، »خــارج اإلطــار« ملهن

لتامــر الســعيد، »زينــب تكــره الثلــج« لكوثــر بــن هنيــة، »هــا أنا...هــا 

أنــت« لرائــد الرافعــي، »إمرباطــور المنســا« لســلمي مــراد، »خمــول عــىل 

 البحــر« لكنــده حســن )يعــرض مضــن برنامــج األفــالم التجريبيــة األول(، 

و »إصطيــاد أشــباح« لرائــد أنضــوين الــذي ســيعرض يف إختتــام دورة 

ــريوت الســيمنائية. ــام ب ــام مــن أي هــذا الع

بالتــوازي مــع »أيــام بــريوت الســيمنائّية«، نظمــت »بــريوت دي يس« 

 Beirut Cinema( للســيمنا«  بــريوت  »منصــة  مــن  األوىل  الــدورة 

أفــالم  ــاع 
ّ
صن لجمــع  تمصميهــا  مت  جديــدة  مبــادرة  وهــي   ،)Platform

عــرب مســتقلني مبتخصصــني يف املجــال بهــدف تحفــي اإلنتــاج املشــرتك 

والتعــاون والــرشاكات بــني األطــراف املختلفــة. خمســة مشــاريع أفــالم 

مــن مضنهــا  الســوق  هــذا  »آفــاق« شــاركت يف  قبــل  مــن  مدعومــة 

التطويــر«،  »املقطعــة« لكــرم عــي عــن فئــة »الوثائقــي يف مرحلــة 

و»بانوبتيــك« لرنــا عيــد، و »عــىل مســافة حلــم« ملــروان عمــارة وجوانــا 

دومــي عــن فئــة »الوثائقــي يف املراحــل النهائيــة«، و »بركــة العــروس« 

لبــامس بريــش عــن فئــة »الــروايئ يف مرحلــة التطويــر«، و»فوتوكوبــي« 

لتامــر عــرشي عــن فئــة »الــروايئ يف املراحــل النهائيــة«.

ــح  »آفــاق«، 
َ
ــن الربنامــج أيضــا أفــالم ملســتفيدين ســابقني مــن ِمن تمضَّ

وهــم محمــد ملــص، مــازن خالــد، داميــان أونــوري، إليــان راهــب، روي 

ديــب، الريســا صنصــور، وربيــع األمــني.

مشاركة  »آفاق« يف الطاولة املستديرة للدورة التاسعة من  

أيام بريوت السيمنائية

بريوت، 22 آذار/مارس

شــاركت  »آفــاق« يف مناقشــة حــول تصويــر الحيــاة الجنســية يف الفــن 

الســيمنايئ والتحديــات اإلنتاجّيــة واإلبداعّيــة الــيت تواجــه هــذه األفــالم. 

تنــاول الحــوار البعــد القانــوين، وأثــار أســئلة حــول الرقابة وحقــوق األفراد 

الذيــن يواجهــون االضطهــاد بســبب جنســهم أو ميولهــم الجنســية. 

ــدت »آفــاق« عــىل أهميــة عــدم تصنيــف أو تأطــري األفــالم، بــل 
َّ

أك

الرتكــي عــىل جودتهــا  وعــىل مــدى نقدّيتهــا يف معالجــة القضايــا امللّحــة 

يف املجمتــع، مبــا يف ذلــك الحيــاة الجنســّية.

مشاركة  »آفاق« يف ندوة حوارّية ألول مهرجان سيمنايئ يف 

الكويت

مدينة الكويت، 24-28 آذار/مارس

مبناســبة أول مهرجــان ســيمنايئ يف الكويــت، مت دعــوة »آفــاق« للمشــاركة 

يف نــدوة حوارّيــة حــول متويــل األفــالم يف املنطقــة العربيــة، باإلضافــة إىل 

محــارضة ونقــاش عــن املخرجــني الكويتيني.

املغرب تستضيف أسبوع آفاق السيمنايئ

طنجة، 22-28 نيسان/أبريل 2017

مت  »آفاق« 
ّ
بعــد ثــالث دورات ناجحــة يف بريوت والقاهــرة وتونس، نظ

للســنة الرابعــة عــىل التــوايل »أســبوع آفــاق الســيمنايئ« يف مدينــة طنجــة 

مع »شــبكة  طنجة« وبالتعــاون  مع »ســيمناتك  بالرشاكــة  املغربيــة. 

 
ً
ــا  وروائي

ً
ــا  وثائقي

ً
ــة«، مّض الربنامــج 11 فيلمــا الشاشــات العربيــة البديل

ــان وفلســطني ومــرص واملغــرب وتونــس   مــن 8 دول هــي: لبن
ً
وقصــريا

روائيــة  أفــالم  الربنامــج، خمســة  واألردن.  يف  والســعودية  والجزائــر 

طويلــة حاصلــة عــىل جوائــز عامليــة هــي »3000 ليلــة« )2015( ملــي 

مــرصي )فلســطني(، »ربيــع« )2016( لفاتــيش بولغورجيــان )لبنــان(، 

والفيلمــني املرصيــني  )األردن(،  لرفقــي عّســاف   )2015( »املنعطــف« 

»عــي معــزة وإبراهــمي« )2016( لرشيــف بنــداري و»آخــر أيــام املدينــة« 

الــروايئ القصــري   الفيلــم 
ً
)2014( لتامــر الســعيد. مضَّ الربنامــج أيضــا

األفــالم  مجموعــة  ــت  ومضَّ زبــري.  لكرميــة   )2016( الجــدار«  »خلــف 

الوثائقيــة املشــاركة: »املطلوبــون الـــ 18« )2014( لعامــر شــومي وبــول 

بــن  لكوثــر   )2016( الثلــج«  تكــره  »زينــب  )فلســطني/كندا(،  كاون 

)الســعودية(، »ضــّد  الجربــو  لرنــا   )2015( هنيــة )تونــس(، »هجولــة« 

منــذ تأســيس »آفــاق« يف العــام 2007، اســتفاد مــن دعمهــا 

ميــدان  يف  كبــري  عــدد  وهــو  ســيمنايئ،  مــرشوع   300 حــوايل 

فــإن  ذلــك،  مــع  املنطقــة.  يف  املســتقل  الســيمنايئ  اإلنتــاج 

 معظم 
ُ

عــَرض
ُ
الجمهــور العربــي ال يــزال خــارج الصــورة، حيث ت

ســيان. 
ِّ
األفــالم يف املهرجــان مث تختفــي وتتــوارى يف طّيــات الن

يقــي مخرجــو األفــالم ســنوات مــن العمــل واإلبــداع إلنتــاج 

 فــرص مشــاهدة محــدودة 
ً
أفالمهــم، لتعــرض عليهــم الحقــا

بــة لآلمــال. يجــد الســيمنائيون نفســهم عاجزيــن عــن  ومخيِّ

التواصــل مــع جمهورهــم الطبيعــي عــىل الرغــم مــن الجهــود 

الحقيقيــة الــيت يــم توظيفهــا، ســواء مــن األفــراد أو مــن 

الوســائل  عــن  البحــث  يف  املحليــة،  الســيمنائّية  املنظمــات 

التقليديــة كمــا البديلــة لتوزيــع األفــالم.

يف العــام 2014، مت إطــالق »أســبوع آفــاق الســيمنايئ« لتقدمي 

تعويــض متواضــع عــن النقــص العــام يف توزيــع وانتشــار 

اإلنتــاج الســيمنايئ العربــي املســتقل. يهــدف هــذا الربنامــج 

املعــارصة  األفــالم  يعــرض   
ً
متنقــال  

ً
معرضــا يكــون  أن  إىل 

املدعومــة مــن »آفــاق« والحاصلــة عــىل جوائــز عاملّيــة عــىل 

الجمهــور العربــي بحضــور مخرجيهــا، لتعميــق عالقــة الجمهــور 

مــع املوضوعــات واملعالجــات اإلبداعّيــة الــيت تحملهــا األفــالم.

ب الســيمنا وأصدقــاء »آفــاق« 
ّ

ــال
ُ
مض الجمهــور صحافيــني وط

 محرتفــون يف عــامل صناعــة 
ً
وجمهــور عريــض. كمــا حــرض أيضــا

اإلنتــاج  حــول  إجابــات  عــن  يبحثــون  املســتقلة،  األفــالم 

الثقافــات  متعــّدد  الجمهــور  يكــون  مــا   
ً
غالبــا والمتويــل. 

واألجنــاس، ويضــّم مشــاهدين محليــني وأجانــب متعــّددي 

طــرح  يــم  واألجوبــة،  األســئلة  جلســات  خــالل  األجيــال. 

املناقشــات حــول القــرارات اإلبداعيــة واإلخراجّيــة الــيت اتخذها 

أفالمهــم. يف  املطروحــة  املواضيــع  ملعالجــة  الســيمنائيون 

بيانات »أسبوع آفاق 
السينمائي« في المغرب 2017

11 فيلم 
6 أفالم وثائقّية 
4 أفالم روائّية 

1 فيلم وثائقي قصري

 جنسيات املخرجني 

 1 الجزائر / 2 مرص / 1 األردن / 1 السعودية /
1 لبنان / 1 املغرب / 3 فلسطني / 1 تونس

عرضان خاصان 
لجمهور الشباب - األطفال 

من املناطق املهمشة يف املدارس العامة - »زينب تكره الثلج« )174 
طفل( و »املطلوبون الـ 18« )152 مراهق(.

صة  جلسة دراسّية متخصِّ
مع رائد أنضوين

53 مشارك

مجموع الجمهور 777

بيانات »أسبوع آفاق 
السينمائي« في السودان 2017

8 أفالم
4 خيال روايئ

2 وثائقي روايئ 

1 خيال قصري

1 وثائقي قصري

جنسيات املخرجني
 2 مرص / 1 األردن / 1 اململكة العربية السعودية /

2 لبنان / 1 فلسطني / 1 تونس

مجموع الجمهور 500 
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القــوة« )2016( ملالــك بــن إمساعيــل )الجزائــر(، »مــومس الحصــاد« لنســمي 

ــوازي مــع  ــي. بالت أمعــوش وميــس دروزة وأريــج ســحريي وســامح زعب

وثائقيــني  لفيلمــني  عرضــني  تنظــمي  مت  األســايس،  العــروض  برنامــج 

نــدوة متخصصــة حــول  لتالمــذة مــن مــدارس طنجــة، باإلضافــة اىل 

صناعــة األفــالم مــع املخــرج الفلســطيين رائــد أنضــوين الــذي حصــد جوائــز 

ــة. ــات عاملي ــّدة يف مهرجان ع

م حفل إستقبال يف املكتبة العاّمة الربيطانية يف لندن
ّ
آفاق تنظ

لندن، 17 متوز/يوليو

ــة الربيطانيــة يف  ــة العاّم إســتضافت »آفــاق« حفــل إســتقبال يف املكتب

لنــدن يف إطــار »مهرجــان شــباك للثقافــة العربيــة املعــارصة«، املدعــوم 

مــن قبــل »آفــاق«، حيــث مت عــرض أعمــال لعــدد كبــري مــن املســتفيدين 

 )مــن 1 اىل 16 متوز/يوليــو( 
ً
مــن منحهــا. إمتــد املهرجــان لســتة عــرش يومــا

 
ً
ــا  و 150 فنان

ً
 يف لنــدن ومّض 70 حدثــا

ً
وتــوزع برنامجــه عــىل 30 موقعــا

إحتفــاًء بالثقافــة العربيــة املعــارصة. كانــت »آفــاق« واحــدة مــن رشكاء 

»مهرجــان شــّباك« للعــام 2017 يف لنــدن.

آفاق تشارك يف »املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية« يف بلجيكا

لييج، 9 آب/أغسطس

شــاركت »آفــاق« يف »املؤمتــر العاملــي للعلــوم اإلنســانية« يف لييــج، 

ة العلــوم 
َ
ــز

َ
بلجيــكا )9 آب/أغســطس( يف إطــار نــدوٍة بعنــوان »َمرك

اإلنســانية يف املنطقــة العربيــة: بــني الوســط األكادميــي واملجــال العام«.

أسبوع آفاق السيمنايئ يف السودان

الخرطوم، 17-22 آب/أغسطس

يف بلــد ال يوجــد فيــه ســوى دار ســيمنا واحــدة قيــد التشــغيل )من بني 14 

(، قامــت كلٌّ مــن »آفاق« و »ســودان 
ً
دار ســيمنائية كانــت تعمــل ســابقا

فيلــم فاكتــوري«، وبالتعــاون مــع »شــبكة الشاشــات العربيــة البديلــة« 

 الربنامــج 
َ

ــَرض ــة الخرطــوم. َع بتنظــمي أســبوع آفــاق الســيمنايئ يف مدين

 أنِتَجــت بدعــم مــن آفــاق، مــن بينهــا »املنعطــف« لرفقــي 
ً
14 فيلمــا

عّســاف )األردن(، »الوقــت البــايق«  لـــ إيليــا ســلميان )فلســطني(، »أم 

الغائــب« ِلناديــن صليبــا )مــرص(، »ربيــع« لفاتــيش بولغورجيــان )لبنــان(، 

»زينــب تكــره الثلــج«  لكوثــر بــن هنيــة )تونــس(، »ســايبة« لبــامس 

بريــش )لبنــان(، »عــي، املعــزة وإبراهمي« لرشيــف البنــداري،  و»هجولــة« 

لرنــا الجربــو )الســعودّية(.

م حفل إستقبال يف إطار  ورشة عمل »برنامج 
ّ
آفاق تنظ

التصوير الفوتوغرايف الوثائقي العربي«

بريوت، 18 أيلول، سبمترب

)صنــدوق  والواهبــون  املدربــون،  التســعة،  املشــاركني  االجمتــاع  حــر 

مــات رشيكــة أخــرى وعــدٌد مــن 
َّ
األمــري كلــوز، ومؤسســة ماغنــوم( ومنظ

ــان. ــه يف لبن ــر واملهمتــني ب ممــاريس فــن التصوي

DOEN م حفل إستقبال لوفد مؤسسة
ّ
آفاق تنظ

بريوت، 11 ترشين األول/أكتوبر

 لوفــد مؤسســة DOEN يف 
ً
أقــمي حفــل اســتقبال يف »آفــاق« تكرميــا

ــح آفــاق 
َ
بــريوت. وحــره حــوايل 40 شــخص مــن املســتفيدين مــن ِمن

واملؤسســات الزميلــة والواهبــون واألصدقــاء، وتواصلــوا بشــكل غــري 

ــوف. ــع الضي رمســي م

دعمت »آفاق« العرض األول يف العامل العربي ملرسحية »بيمنا 

كنت أنتظر« من كتابة محمد العطار وإخراج عرم أبو سعده 

يف مرسح »دّوار المشس«

بريوت، 21 ترشين األول/أكتوبر

تتنــاول هــذه املرسحّيــة مأســاة شــاب غــارٍق يف غيبوبــة خــالل االنتفاضــة 

الســورية، وشــبكة عالقــات أصدقائــه وعائلتــه، بهــدف فهــم آليــات 

وكشــف أرسار جهــاز الدولــة وعــبء الــزوح الجســدي والعاطفــي . تــىل 

ــة بحضــور عضــو مجلــس  العــرض حفــل اســتقبال لكامــل فريــق املرسحّي

أمنــاء »آفــاق« وأحــد أهــم داعميهــا عــرم بــن حلــمي.

إطالق »آفاق« ألربع روايات بالتعاون مع دار السايق

بريوت، 08 كانون الثاين/ديمسرب

أقــمَي حفــل توقيــع مضــن الــدورة الـــ61 ملعــرض بــريوت الــدويل للكتــاب 

أربعــة روايــات جديــدة قامــت بنرشهــا دار  العربــي، مت فيــه إطــالق 

نِتَجــت يف إطــار برنامــج آفــاق لكتابــة الروايــة تحــت إرشاف 
ُ
الســايق، أ

الــروايئ جبــور الدويهيــي. الروايــات الــيت وضعهــا املشــاركون يف برنامــج 

ــك برتقــال«  آفــاق لكتابــة الروايــة للعــام 2016 هــي: »حشــيش مَسَ

)لبنــان(  الحســني  لــروال  ــالحف«  السَّ »حــوض  )مــرص(،  عــرمان  لهــدى 

)تونــس(، و »خرائــط يونــس«  بورقيبــة«  إلينــاس عبــايس  ،»مــزل 

ملحمــود حســين )مــرص(.

باألزمــات  وإمكاناتهــا  طاقاتهــا  بــكل  العربيــة  املنطقــة  اخُتزَِلــت  هــل 
إعــادة  بمقدورهــا  أنــه  أم  والقمــع،  والتطــرف  والحــرب  والعنــف 
تكويــن نفســها بــكل تنّوعهــا؟ يتمثــل أحــد أهــداف »آفــاق« الرئيســية 
بالتشــجيع عــىل تقديــم التمويــل لدعــم املبــادرات الثقافيــة والفنيــة 
العربيــة وتتّصــدى للخطــاب  املنطقــة  إيجابيــًا يف  تأثــرياً  ُتحــدث  التــي 
لــة  املتطفِّ وغــري  الالَتَدُخلّيــة  »آفــاق«  مقاربــة  تمنــح  اإلختــزايل. 
الــذي تحدثــه مشــاريع  ِمَنــح، القــدرة عــىل تحليــل التأثــري  كصنــدوق 
نتائــج  وتوجيــه  قيــادة  يتــم  أن  دون  املَِنــح  مــن  املســتفيدين  الفنانــني 

إســتباقّيًا. املشــاريع  هــذه 

يف كل عــام منــذ 2014، يقــوم املســاهمون الفرديــون يف »برنامــج 

متويــل املبــادرة واإلبــداع يف العــامل العربــي« مبســاعدة »آفــاق« عــىل 

ــاش   عــىل النق
ُّ

ــط وتحــث ــّدى الّتمني ــيت تتح ــة ال دعــم املشــاريع الجريئ

 
ً

بــُع الربنامــج مقاربــة لهــم جيــل الشــباب لرؤيــة مســتقبل أفضــل. يتَّ
ُ
وت

دعــوة  خــالل  مــن  الفــين  االســتمثار  عــىل  العائــد  لقيــاس  بديهّيــة 

املســتفيدين إىل مشــاركة قصصهــم حــول مشــاريعهم اإلبداعيــة ومــا 

ــح  
ّ

ــه عــىل املســتوى الشــخيص أو الجماعــي. يوض ــذي يشــجعون علي ال

ــة كيــف يســاهم االســتمثار  الربنامــج مــن خــالل مجموعــة مــن األمثل

قــايف يف إنعــاش أشــكال التعبــري املفتــوح، وأســباب تحفــيه 
ّ
الفــين والث

ــه مــن  ــذي يبّين ــة باملنطقــة العربيــة، ومــا ال ــة املّتصل للمناقشــات الهاّم

حيــث وجهــات النظــر الجديــدة حــول املوضوعــات والقضايــا الــيت تثــري 

مــن  ذلــك  ويــمت  الناشــئة.  الثقافيــة  واملؤسســات  الفنانــني  اهمتــام 

خــالل التقريــر الســنوي الــذي يعــّده »برنامــج متويــل املبــادرة واإلبــداع 

ط الضــوء عــىل تأثــري 50   مــن أصــل 
ّ
يف العــامل العربــي«، والــذي يســل

 دعمتهــا »آفــاق« يف العــام الســابق، ومــا الــذي 
ً
 ســنويا

ً
150 مرشوعــا

 
ً
ــون دوالر ســنوّيا ــه إىل ملي ــذي تصــل قميت ــل ال ــدوق المتوي يقّدمــه صن

ل.
ُ

ك
َ

الفنيــني وللجمهــور ك للممارســني 

إن »برنامــج متويــل املبــادرة واإلبــداع يف العــامل العربــي« هــو أداة لجمــع 

ــري  ــد ترتكــز عــىل معاي ــمي والتأيي ــات، ولكــن أيضــا منصــة للتدع التربع

الرعاية الثقافّية والفيالنرثوبية

طة
ش

ألن
وا

ار 
ش

نت
اإل

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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 2016 للعــام  الربنامــج  تقريــر  يعــرض  الحاصــل.  التأثــري  لقيــاس 

ــا  ــي، مب ــري اإليجاب ــد مــن مســات التغي  تعكــس العدي
ً
ــا خمســني مرشوع

قــدي، إنشــاء مســاحات شــفائّية، بنــاء القــدرات 
َّ
يف ذلــك: التفكــري الن

والتعلــمي، المتاســك االجمتاعــي وتمنيــة املجمتــع، املشــاركة املدنيــة، التنــوع 

والتعاطــف وحريــة التعبــري، تعزيــز املســاواة بــني الجنســني، تســليط 

شــة، املرونــة يف التعاطــي مــع الهجــرة والــزوح،  الضــوء عــىل الفئــات املهمَّ

الحفــاظ عــىل الــرتاث، التحقــق مــن الهوّيــات، وتنشــيط العمــل الفــين.

باإلضافــة إىل ذلــك، يخــدم »برنامــج متويــل املبــادرة واإلبــداع يف العــامل 

ــح عــن مــا 
َ
العربــي« كِنتــاج بحــي. تفصــح قصــص املســتفيدين مــن امِلن

يشــغل الفنانــني مــع مرور الوقــت من حيث املواضيع والســياقات والعدد 

الهائــل للوســائط الفنيــة الــيت يســتخدمونها للتعبــري عــن أفكارهــم – 

ــة وحساســة. ــان موضوعــات جريئ ــب األحي ــاول يف أغل ــيت تتن وال

اســمترت »آفــاق«، برفقــة شــبكة واســعة مــن األصدقــاء والداعمــني، 

والثقافــة.  الفنــون  لدعــم  جديــدة  وأســاليب  مقاربــاٍت  باستكشــاف 

الثقافّيــة  الرعايــة  دعــم  عــىل  وبشــكِل منتظــم  املؤسســة   
ُّ

تحــث إذ 

يف املنطقــة وعــىل وتشــجيع أفضــل املمارســات. فميــا يــي األنشــطة 

الرئيســية للصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون )آفــاق( لعــام 2017:

مشاركة »آفاق« يف اإلجمتاع العارش  ملمّويل الفنون والثقافة 

يف املنطقة العربية

بريوت، 20 آذار/مارس

مت تنظــمي هــذا االجمتــاع الســنوي مــن قبــل مؤسســة »تعــاون«، ومضَّ 

ــون والثقافــة  ــة يف قطــاع الفن ــة العربي ــني مــن املنطق  مــن الواهب
ً
عــددا

ملناقشــة التحديــات الــيت يواجهونهــا وتلــك الــيت يواجههــا القطاع بشــكٍل 

ــُرٍق لخلــق التضافــر والتعــاون عــىل تقــدمي أفضــل 
ُ
عــام، وللتفكــري بط

ــز جــدول أعمــال 
ّ

ــه. رك خدمــة لهــذا القطــاع الحيــوي وللمســتفيدين من

الجلســة العــارشة عــىل أربعــة محــاور: 

1- التحليــل الســيايق - الخلفيــة الســياقية وبيئــة المتويــل: التطــورات 

اإلقلمييــة والدوليــة وتأثرياتهــا عــىل قطــاع الفــن والثقافــة، كمــا التأثــري 

املســتقبي عــىل القطــاع؛ 

ل األولويــات يف ضــوء التطــورات  2 - اســرتاتيجيات الواهبــني وتبــدُّ

اإلقلمييــة، والطرائــق البديلــة املمكنــة مضــن الســياق الحــايل؛ 

3- التآزر من أجل الّتصدي للتحديات املذكورة أعاله؛ 

4 – إنشاء أمناٍط معّينة للعمل عليها.

تنظمي »آفاق« لحفل استقبال للسفارات اليت تتخذ من 

 لها
ً
بريوت مقّرا

بريوت، 23 آذار/مارس

نظمــت »آفــاق« حفــل اســتقبال ملجموعــة صغــرية مــن الجهــات املانحــة 

 لهــا، للتعريــف عــن 
ً
التابعــة للســفارات الــيت تتخــذ مــن بــريوت مقــّرا

ــر التعــاون املمكنــة. حــر االجمتــاع ســفري المنســا، 
ُ
ط

ُ
آفــاق واستكشــاف أ

ممثــل االتحــاد األوروبــي، ســفري أملانيــا، وممثــل عــن الوكالــة االيطاليــة 

للتعــاون التمنــوي.

آفاق تشارك يف مؤمتر MEPPI يف متحف رسسق

بريوت، 03-05 أيار/مايو

مــه متحف رسســق يف بريوت، شــاركت 
ّ
يف إطــار مؤمتــر MEPPI الــذي نظ

آفــاق يف نــدوة حواريــة خــالل اليــوم األول مــن املؤمتــر الــذي ناقــش 

أفريقيــا وأولويــات  الــرشق األوســط ومشــال  الفوتوغــرايف يف  اإلرث 

إســتدامته. ســاهمت »آفــاق« يف النقــاش حــول دعــم ومتويــل جهــود 

املحافظــة عــىل اإلرث الثقــايف، مــع الرتكــي عــىل التصويــر الفوتوغــرايف 

ــي. الوثائق

آفاق تشارك يف منتدى الفنون باملغرب

مراكش، 16-18 أيار/مايو

مت تنظــمي »منتــدى الفنــون« مــن قبــل »مؤسســات املجمتــع املفتــوح« 

يف مراكــش. وكان املنتــدى التفاعــي الــذي اســمتر 3 أيــام عبــارة عــن 

استكشــاف للفنــون والفضــاء العــام واملجمتعــات املنغلقــة. ومضَّ فنانــني 

ــح، باإلضافــة إىل موظفــني مــن برامــج 
َ
وقمّيــني وواهبــني وحائزيــن عــىل ِمن

متخصصــة وإقلمييــة تابعــة لـ»مؤسســات املجمتــع املفتــوح«، ومؤسســات 

ومكاتــب دعــم.

آفاق تشارك يف مؤمتر »Unlikely Allies« يف برلني

برلني، 19-18 أيار/مايو

 
ً
ــا  فنّي

ً
مضَّ هــذا املؤمتــر الــذي اســتضافته »Impact Hub« 150 ممارســا

، كالهجــرة 
ً
مــن جميــع أنحــاء العــامل ملعالجــة بعــض القضايــا األكــر إلحاحــا

والتعلــمي واملــدن الذكيــة والتغــرّي املناخــي.

 1. كيف نشأ اهمتامك بالفنون والثقافة يف املنطقة
العربية؟ كيف بدأ كل هذا؟

كان جــزء مــن حاجــيت الكتســاب الوعــي ببيئــيت الخاصــة. يف املدرســة 

والجامعــة، تعلمــت الكثــري عــن التاريــخ الفــين والثقــايف الغربــي، ولكــن 

ــدي أي اهمتــام عــىل  ــة، مل يكــن ل ــا. يف البداي ــخ منطقتن ليــس عــن تاري

اإلطــالق بتعلــم أي يشء عــن املنطقــة، وكنــت أرغــب يف معرفــة كل 

يشء عــن الغــرب، عــن أوروبــا عــىل وجــه التحديــد. وبعــد أن قمــت برحلــة 

شــاملة، بــدأ بالتكــّون عنــدي فضــول شــديد عــن نفــي وعــن منطقــيت 

 ومعهــودة للعديــد مــن أبنــاء 
ٌ

وعــن خلفّيــيت. أعتقــد أنهــا رحلــة منوذحّيــة

. بعــد أن 
ً
ــَر عــىل مســرييت أيضــا

َّ
جيــي مــن العــامل الثالــث. وهــذا بــدوره أث

ســُت يف الفلســفة الغربيــة، بــدأت العمــل عــىل الفكــر العربــي املعــارص  مترَّ

العربــي  »الفكــر  كتابــي   2010 العــام  يف  وأصــدرُت  الثالــث،  للعــامل 

العربــي  العــامل  والثقافــة يف  بالفنــون  اهمتامــي  أن  أعتقــد  املعــارص«. 

مرتبــط بشــكٍل وثيــق باهمتامــي بالفكــر العربــي. إن الجوانــب واملظاهــر 

 ،
ً
عاشــة حاليــا

ُ
الــيت تهمــين هــي كل تعبــريات وأحــوال التجــارب املحليــة امل

.
ً
نِتــَح ســابقا

ُ
وليــس إعــادة أو تكــرار مــا أ

 شخصية متصلة
ً

 أو تجربة
ً
 2. هل لك أن تصفني حدثا

 يف نفسك؟
ً
 عميقا

ً
مبرشوع فين كان له تأثريا

أعتقــد أن املرسحيــات واألفــالم الــيت شــاهدتها يف »مــرسح بــريوت« يف 

التســعينيات فتحــت عنــدي آفــاق الوعــي حــول الفــن يف العــامل العربــي. 

يف تلــك األيــام، قــام كلٌّ مــن إليــاس خــوري ونــواف ســالم، وغريهــم 

مــن الذيــن كانــوا يديــرون املــرسح، بدعــوة فنانــني مــن تونــس والجزائــر 

والعديــد مــن األماكــن األخــرى للحضــور إىل بــريوت وتقــدمي أعمالهــم يف 

ذاك املــرسح. كانــت تجربــة غنيــة بالنســبة يل. كمــا كان ملرسحيــات ســعد 

ــوس وجــواد األســدي يف »مــرسح املدينــة« )الواقــع يف منطقــة 
ّ
هللا ون

. يف 
ً
 ومهّمــا

ً
 كبــريا

ً
( ويف أماكــن أخــرى مــن املدينــة، تأثــريا

ً
كلمينصــو ســابقا

 ممتعــة 
ً

ل »مهرجــان بــريوت لألفــالم العربيــة« تجربــة
ّ

وقــت الحــق، شــك

مس اللبنــاين والعربــي كان رحلــة  للغايــة. وال شــك أن اكتشــاف فــن الــرَّ

مثــرية أخــرى.

 3. ما هي انطباعاتِك عن املشهد الفين والثقايف يف
املنطقة العربية اليوم؟

املجمتعــات  ت  مــرَّ لقــد  بالحيــاة.  ونابضــة  وواثقــة  قويــة  أنهــا  أعتقــد 

بالكثــري مــن األحــداث والتجــارب القاســية، وعانــت مــن القمــع لفــرتاٍت 

 ملّحــة للتعبــري واإلفصــاح.
ٌ

 وحاجــة
ٌ
طويلــة، توجــد إرادة

 4. هل تشعرين أن الوضع قد تغرّي  يف السنوات
القليلة املاضية؟ كيف وملاذا؟

ــك رمبــا   بالفــن املحــي، قــد يعــود ذل
ً
ــدا  مزاي

ً
ــاك اهمتامــا ــدو يل أن هن يب

إىل شــعور البعــض بأنــه اهمتــاٌم يجــاري املوضــة الحاليــة يف مجــال الفــن.

 5. ما هي االتجاهات اليت ستسلكها الفنون يف
السنوات الخمس القادمة؟ هل هناك جوانب إيجابية؟

 مــن التأثــريات الســلبّية للتطــورات االقتصادية والسياســية 
ً
أخــى دامئــا

املشــؤومة عــىل املشــهد الفين.

6. ما رأيك يف دور »آفاق« يف هذا السياق؟
تقــوم »آفــاق« بعمــل رائــع يف دعــم الفنانــني بغــض النظــر عــن بعــض 

املناهــج السياســية املحــّددة. أعتقــد أنــه يجــب دعــم املؤّسســة بــكل 

ــُرق املمكنــة.
ُّ
الط

 7. ما هو دور الفنانني واملؤسسات الثقافية ؟ وما هو
تأثريهم عىل األفراد واملجمتع؟

دورهم أن يجعلوا حياتنا أكر ِغىًن وغزارة.

 8. ما هي انطباعاتك عن »برنامج متويل املبادرة
 واإلبداع يف العامل العربي«؟ ملاذا من املهم املساهمة يف

الفنون والثقافة؟

أعتقــد أن مؤسســة »آفــاق« تقــوم بعمــل ممتــاز ويجــب دعمهــا عــىل 

ــينٌّ جوهــريٌّ  ــاة اإلنســان، وهــو تكوي نطــاق واســع. الفــن جــزٌء مــن حي

إلنســانيتنا.

إليزابيث سوزان كساب هي أحد المانحين في 
»برنامج تمويل المبادرة واإلبداع في العالم 

العربي«، تعرض لنا في هذه المقابلة آرائها 
وأفكارها حول عالقتها بالفنون والثقافة: ية

وب
ثر

الن
لِف

وا
ة 

فّي
قا

لث
ة ا

عاي
لر

ا
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عضو مجلس إدارة »آفاق« تقمي حفل غداء لجمع األموال يف 

»Sotheby’s « غالريي

لندن، 20 ترشين األول/أكتوبر

غالــريي  اجمتاعــات  قاعــة  يف  التربعــات  لجمــع  غــداء  حفــل  إقامــة   مت 

»Sotheby’s« بحضــور أحــد الواهبــني املحمتلــني يف لنــدن، وبدعــم مــن 

عضــو مجلــس إدارة »آفــاق« روكســان زنــد.

آفاق تقدم محارضة عن دور الفنون والثقافة يف املنطقة 

العربية يف »الوكالة السويرسية للتمنية والتعاون«

ِبرن، 20 حزيران/يونيو

الدعــم  مــن  باملزيــد  »آفــاق«  أوَصــت  امليدانّيــة،  الزيــارة  هــذه  خــالل 

خــالل  مــن  العربيــة  املنطقــة  يف  الثقافيــة  واملؤسســات  للفنانــني 

التعــاون وتقــدمي الهبــات. التقــى فريــق »آفــاق« بزمــالء مــن »الوكالــة 

ــرن، وتحدثــوا عــن كيفيــة  الســويرسية للتمنيــة والتعــاون« يف مدينــة ِب

مســاهمة الثقافــة يف اســتعادة الثقــة بالقــدرة اإلبداعّيــة لجيــل الشــباب 

 
ً
ــم قــم الثقافــة والتطويــر يف الوكالــة غــداءا

َّ
يف  املنطقــة. كمــا نظ

د: دور  ــرشُّ قدمــت فيــه »آفــاق« محــارضة بعنــوان »بــني التجــزؤ والتَّ

ــة  ــواد برصي ــا م ــت خالله
َ

ــة«، ُعِرض ــة العربي ــون يف املنطق ــة والفن الثقاف

مكثفــة للعديــد مــن املشــاريع الــيت دعمتهــا »آفــاق« إلظهــار كيــف 

ط األنســب للتعريــف بالحقائــق 
َّ

أن التعبــري الفــين املســتقل هــو الــرش

 .
ً
 وعــدال

ً
املعقــدة يف املنطقــة، ولتصــّور مجمتعــات مســتقبلّية أكــر انفتاحــا

كانــت  ســواء   - بالتحّديــات  مليئــة  منطقتنــا  أن  مــن  الرغــم  وعــىل 

األزمــات اإلنســانية أو الحــروب أو العنــف أو التطــرف أو القمــع، كان 

الهــدف هــو التأكيــد عــىل أن هــذه املنطقــة قــادرة، رغــم كل هــذا، عــىل 

إعــادة تكويــن وتشــكيل نفســها.

آفاق تنظم جلسة غداء ومناقشة بني فريق »مؤسسات 

املجمتع املفتوح« وفريق مرسحّية »بيمنا كنت أنتظر« 

املدعومة من آفاق

واشنطن، 21 متوز/يوليو

 
ً
ــردا ــورك وحرهــا 50 ف ــن يف نيوي ــة إىل مركــز لينكول ــت املرسحي ُدِعَي

مــن »مؤسســات املجمتــع املفتــوح«. كمــا متــت دعــوة فنــاين العمــل إىل 

جلســة غــداء ومناقشــة يف مركــز »مؤسســات املجمتــع املفتــوح«.

DOEN م برنامج زيارة برنامجّية لوفد مؤسسة
ّ
آفاق تنظ

بريوت، 11-12 ترشين األول/أكتوبر

بهــدف تقــدمي أمثلــة عــن املبــادرات الفنيــة الجريئــة يف الســياقات املحليــة 

»ســيمنا  إىل   »DOEN« مؤسســة  وفــد  »آفــاق«  رافقــت  القاســية، 

ســتارز« يف النبطيــة، حيــث يحــاول أحــد الفنانــني املدعومــني مــن »آفاق« 

 زيــارة إىل »بيــت 
ً
ــن أيضــا إنقــاذ آخــر دار ســيمنا يف املدينــة. الربنامــج تمضَّ

بــريوت«، وهــو مــكان انعقــاد الحــدث الســنوي لـ»آفــاق« للعــام 2017، 

حيــث رافقــت املهندســة املعماريــة والناشــطة مــىن الحــالق الفريــق  يف 

جولــة داخــل املبــىن الــذي  ســاعدت يف إنقــاذه والــذي تحــّول اليــوم إىل 

نصــب تــذكاري للحــرب.

السنة العارشة: آفاق تحتفي مبرور عرش سنوات عىل 
ً
 عربيا

ً
 من 15 بلدا

ً
انا

ّ
إنطالقتها مع 40 فن

بريوت، 07-25 ترشين الثاين/نوفمرب

بعــد اإلفتتــاح الخــاص يف الخامــس مــن ترشيــن الثاين/نوفمــرب، إحتفلــت 

»آفــاق« بعيدهــا الســنوي العــارش بربنامــج إســمتر ملــدة أســبوَعني يف 

الربنامــج  تمضــن  ســوفيل«.  أمپــري  و»مرتوپوليــس  بــريوت«  »بيــت 

ــة،  ــة وبرصّي ــر الفوتوغــرايف الوثائقــي، تجهــيات صوتّي  للتصوي
ً
معرضــا

ــن 
ُ

عــروض راقصــة وعــروض موســيقّية، نقاشــات، وعــروض أفــالم. مل يك

 مبــرور عــرش ســنوات عــىل انطالقــة »آفــاق« فقــط، بــل 
ً
املعــرض احتفــاال

خاطــرة واملســاءلة 
ُ
 باإلبــداع واالبتــكار والجــرأة وامل

ً
 احتفــاال

ً
ــا كان جوهرّي

والتفكــري النقــدي والحــوار، أي بالركائــز األساســّية لألعمــال الفنّيــة 

 بالرسديــات الناشــئة واملتجــّددة 
ً
الــيت تدعمهــا »آفــاق«. لقــد كان احتفــاال

والرسديــات العكســّية الــيت تنشــأ يف املنطقــة عــرب أعمــال الفنانــني 

ّتــاب 
ُ

البرصيــني واألدائيــني واملخرجــني واملصّوريــن واملوســيقيني والك

ــعراء. قامــت بتوليــف املعــرض القمّيــة الفنيــة رشــا ســلطي ومّصمــه 
ُّ

والش

»ســتوديو ســفر«. يســتقي املعــرض عنوانــه »كيــف لنــا أن نعــرف حــني 

ــر والباحــث الباكســتاين إقبــال أحمــد، 
ّ

ينتــرص الثــوار«، مــن مقالــة للمفك

نــرشت يف العــام 1965 يف مجلــة »األّمــة« )Tha Nation( األمريكيــة 

 
ً
 مبــرور 150 عامــا

ً
ــت مؤخــرا ــيت احتفل ــول اليســارية، ال ــة ذات املي القانوني

 امســه 
ً
ــدا ميــّي الّتحريــيُّ تعمُّ

َ
عــىل انطالقتهــا. يســمتد هــذا املوقــف الق

مــن مقالــة إقبــال أحمــد، كمــا مــن مالحظــات الكاتــب األمــرييك الراحــل 

ــب 
َ
خ جاميــس بولدويــن حــول دور الفــن والفنــان يف زمــن العصيــان والصَّ

ِظــر الفريقــي أشــيل ممببــه وعملــه 
َ
ن
ُ
 مــن امل

ً
لــم الطائــش، وأيضــا

ُّ
والظ

املهــم حــول حالــة مــا بعــد االســتعمار . هــذا هــو مخــزن »آفــاق« الفكــري 

ــل يف كيفيــة تنــاول الفنانــني العــرب املعارصيــن  ــح للتأمُّ
َ
ملشــاريع امِلن

والذاكــرة  ط 
ُّ
للتســل املقاومــة  واللغــات  املمتــّردة  المتثيــالت  لقضايــا 

واملســؤولية والتعاطــف.

انــة مدعومــني مــن قبــل آفــاق 
ّ
 وفن

ً
انــا

ّ
 ألربعــني فن

ً
 يضــم املعــرض أعمــاال

مــن 15 دولــة عربيــة. يقــّدم املعــرض صــور الحاصلــني عــىل منح برنامــح 

التصويــر الفوتوغــرايف الوثائقــي العربــي: أمــرية الرشيــف، إميــان هــالل، 

عــرم إمــام، هبــة خليفــة، أروى النعميــي، مهــدي مريــوش، مصطفــى 

بســمي، أحمــد مــوىس، زيــاد بــن رمضــان، ناديــا بسيســو، رمي فلكنــاز، 

هشــام غــرداف، زارا مســريي، مصطفــى ســعيد، محمــد صــالح، روي 

ســعادة، فيصــل الفــوزان، إميــان الدّبــاغ، حمــادة الرّســام، وإيــاد أبــو كم.

 ســبعة تجهــيات فنّيــة هــي: »قنــاة مفتوحــة: 
ً
ويضــم املعــرض أيضــا

»حركــة  خوجــة؛  ألحمــد  معمــاري  مسعــي-  تجهــي  مسعــي«،  تجهــي 

قيــد  أشــكال  »أرجــواين،  زافــني؛  لســينتيا  صــويت  تجهــي  دؤوبــة«، 

الرتجمــة« - الجــزء الثــاين مــن »ذاكــرة صفــراء مــن العــرص األصفــر«، 

تجهــي فيديــو لجوزيــف نعميــة؛ منــاذج مــن »املارســيلياز العربيــة« وهــو 

مــرشوع قيــد اإلنجــاز ملــازن كربــاج حــول مرشوعــه املرتقــب »املارســيلياز 

العربيــة«. كمــا ُدِعَيــت املهنــدس املعماريــة والناشــطة يف مجــال الحمايــة 

مــىن الحــالق - الــيت كانــت مشــاركتها يف حملــة الحفــاظ عــىل مبــىن 

مدعــاة  ثقــايف  معلــم  إىل  وتحولــه  بــريوت«(  »بيــت  )اآلن  بــركات 

لإلعجــاب – د إلطــالق مــرشوع حــول إعــادة إحيــاء ذكــرى »ســتوديو 

املبــىن.   يف 
ً
املــايض موجــودا وهــو ســتوديو تصويــر كان يف  ماريــو«، 

َور  ــَدت يف األســتوديو)الصُّ ــَور واملحفوظــات الــيت وِج ــت بعــض الصُّ
َ

ُعِرض

الســالبة واملطبوعــات والوثائــق(، وكان هــدف املــرشوع هــو تنشــيط 

ــا الســتوديو  ــيت كان فيه ــّي خــالل العقــود ال الذاكــرة غــري املســجلة للَح

، مــن خــالل جمــع الشــهادات الشــخصية للنــاس. كانــت هــذه 
ً
فاعــال

»املؤسســة  مــع  بالتعــاون  ــِدَم 
ُ
ق الــذي  املــرشوع  خطــوات  أوىل  هــي 

ــرتاث الفوتوغــرايف   عــىل خربتهــا يف حفــظ ال
ً
ــة للصــورة«، معمتــدا العربي

يف العــامل العربــي. هــذا باإلضافــة اىل عــرض تكــراري ملقطــع فيديــو مــن 

فيلــم »إطــار الليــل« لتــاال حديــد، ولوحــة مــن سلســلة »دبلوماســية 

وكيــة« لطــارق عّبــار.
ّ

مك

ــف مــن 
ّ
ــة للمــرشوع املكل  ثالثــة عــروض أدائي

ً
إســتضاف املعــرض أيضــا

قبــل آفــاق والــذي يجمــع بــني املوســيقي رشيــف الصحنــاوي والراقــص 

ديــو. باإلضافــة إىل ثــالث نــدوات مجدَولــة عــىل مــدار 
ّ
املعــارص توفيــق از

أســبوَعي برنامــج االحتفــال، مــن مضنهــا: نــدوة مــع القمّيــة رشــا ســلطي، 

نــدوة فنيــة مــع مــىن الحــالق، وحــوارات مــع إليــاس خــوري تديرهــا زينــة 

حلبــي، وعــروض لســبعة أفــالم مــن 7 حــى 12 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 

ــوروس«  بالتعــاون مــع »مرتوپوليــس أمپــري ســوفيل«، وهــي: »أوروب

»فتــات  ســتيبانيان،   لمتــارا  الشــاطىء«  »أنــاس  الرشيــف،   لبمســة 

حلــم« لبهيــة بــن شــيخ لفقــون، »ضــّد القــوة« ملالــك بــن امساعيــل، »والد 

بــريوت« لســارة رساج،  »مصــت« لشــادي عــون، و»إمسرينــا « لجوانــا 

حاجــي تومــا وخليــل جريــج.

ــر لـــ »آفــاق« 
ّ
ــٍم بــارز كـ»بيــت بــريوت« وف

َ
إن إقامــة الحــدث يف َمعل

 ،)HBK( ظهــور قــوي وجــذب الرعايــة مــن قبــل املــرصف االســتمثاري

الــرشق  كالوس، طــريان  األمــري  بوغوســيان، صندوق  مؤّسســة 

األوسط واملؤسســة اللبنانيــة لإلرســال انرتناشــونال )LBCI( كرشيــك 

إعالمــي.

ــه »يتشــارك مــع  ــويت أن ــد رئيــس مجلــس إدارة املــرصف هــاين كال
ِّ

يؤك

آفــاق رؤيتهــا حــول أهميــة املبــادرة الرياديــة والفيالنروبيــة يف املنطقــة 

ــه قطــاع الثقافــة والفنــون«،  ــذي يزخــر ب ــداع ال العربيــة، كمــا يقــمّي اإلب

 إىل أن »النتــاج اإلبداعــي أثبــت قدرتــه عــىل تســليط الضــوء 
ً
مشــريا

عــىل مواضيــع مهّمشــة ومنســية وتقــدمي وجهــات نظــر مثــرية لإلهمتــام 

تتخطــى حــدود التمنيــط واإلخــزال يف الصــورة الــيت ينقلهــا اإلعــالم 

الســائد عــن املنطقــة. مــن هــذا املنطلــق، عــىل قطــاع إدارة اإلســتمثارات 

ــون ويتبــىن منظومــة فكريــة إبداعيــة  أن يســتلهم مــن الثقافــة والفن

ــه بشــكل أفضــل«.  جديــدة لخدمــة زبائن
ً
ويستكشــف ســبال

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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آفاق تشارك كعضو استشاري يف »مهرجان بريوت اند بيوند 

الدويل للموسيقى« 

بريوت، 08 كانون الثاين/ديمسرب

ــا  ــة الربنامــج املحــرتف، »التجــوال يف عاملن تحدثــت »آفــاق« يف إطــار لجن

اليــوم«، الــيت تمضنــت توصيــات صــدرت عــن إجمتاعــاٍت للمناقشــات 

ــزة تظمتهــا آفــاق يف العــام 2017 مــع ممارســني يف 
َّ

الجماعّيــة املرك

 التوزيــع والنــرش. باإلضافــة إىل ذلــك 
َ

 يف مجــايل
ً
مجــال املوســيقى، تحديــدا

، ذكــرت »آفــاق« جهودهــا يف مجــال إقامــة االتصــاالت، وتقــدمي املنــح 

ونــرش املواهــب واإلنتــاج عــىل الصعيديــن اإلقلميــي والــدويل. حــر الحوار 

مــي الجــوالت 
ّ
جهــات فاعلــة مختلفــة مــن مضنهــا  املوســيقيني ومنظ

ــور. ــة الجمه ــني ووســائل اإلعــالم وعاّم ــات والواهب ــري املهرجان ومدي

آفاق تشارك يف اجمتاع ورشة عمل الحائزين عىل منحة 

»BUILD« من مؤسسة فورد ملنطقة الرشق األوسط ومشال 

إفريقيا

عمان، 12-13 كانون األول/ديمسرب

شــاركت  »آفــاق«، إىل جانــب الحاصلــني عــىل منحــة »BUILD« يف 

مــن  ــم 
ُّ
التعل عمليــة  إفريقيــا، يف  األوســط ومشــال  الــرشق  منطقــة 

األقــران وإقامــة شــبكات التواصــل يف مجــاالت »BUILD« للتعزيــز 

املؤســّي والتعــاون املحمتــل، وكذلــك يف فهــٍم أفضــل للقضايــا القانونّيــة 

والتنظمييــة يف ســياق منطقــة الــرشق األوســط ومشــال إفريقيــا.

 

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ

 نتشارك مع آفاق رؤيتها حول أهمية املبادرة«

 الريادية والفيالنرثوبية يف املنطقة العربية، كما

 نقّيم اإلبداع الذي يزخر به قطاع الثقافة والفنون.

 أثبت النتاج اإلبداعي قدرته عىل تسليط الضوء

 عىل مواضيع مهّمشة ومنسية وتقديم وجهات نظر

 مثرية لإلهتمام تتخطى حدود التنميط واإلختزال

 يف الصورة التي ينقلها اإلعالم السائد عن املنطقة.

 من هذا املنطلق، عىل قطاع إدارة اإلستثمارات أن

 يستلهم من الثقافة والفنون ويتبنى منظومة فكرية

  إبداعية ويستكشف سبالً جديدة لخدمة زبائنه

 »بشكل أفضل

هاين كالويت
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التواصل واالنتشار
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عــن طريــق نــرش الكلمــة حــول كــم املواهــب املذهلــة املوجــودة يف العــامل 

قدّيــة يف حياتنــا 
َّ
العربــي، وإظهــار مــدى تواجــد الثقافــة والفنــون الن

عــم مــن  ومجمتعاتنــا، أصبــح باســتطاعتنا التحفــي عــىل املزيــد مــن الدَّ

للفنانــني  والثقافّيــة، ممــا يمســح  الفنّيــة  املبــادرات  نســبة  رفــع  أجــل 

الناشــئني كمــا املحرتفــني اإلزدهــار والتأثــري. »آفــاق« ُمتاحــة لجميــع 

ــني ووســائل  ــة ورشكاء وواهب ــني ومؤسســات ثقافي املســاهمني -فنان

الرئيســية لدعــم  الحضــور يف األحــداث  ــاد - وهــي دامئــة 
ّ
ق

ُ
إعــالم ون

وتعزيــز الفنــون والثقافــة مــن املنطقــة.

لعــام  الكامــل  أو  ــص 
َّ
امللخ الســنوي  »آفــاق«  تقريــر  مراجعــة  ميكــن 

باللغَتــني اإلنكلّييــة  ــر 
َّ
2016 عــىل موقعنــا اإللكــرتوين، وهــو متوف

والعربّيــة. لقــد متَّ نــرش الرســائل اإلخبارّيــة وأخبــار الصفحــة اإللكرتونّيــة 

ت األخبــار عــن فعالّيــات »آفــاق«  ــرِشَ
ُ
عــىل مــدار عــام 2017. كمــا ن

ــح كل أســبوع، باإلضافــة إىل توفــري مراجــٍع 
َ
وعــن املســتفيدين مــن امِلن

عــىن بالفنانــني العــرب، وعــن شــبكات 
ُ
للمؤّسســات الثقافّيــة الــيت ت

التواصــل يف جميــع أنحــاء املنطقــة كمــا عــىل املســتوى الــدويل.

يف العــام 2017، اســتمثرت »آفــاق« يف تطويــر موقــع إلكــرتوين جديــد 

ــا 
ً

 متجــددة، ولكــن أيض
ً
ــا ســيمت إطالقــه يف العــام 2018 ليعكــس روح

بــني  الثقافّيــة  للممارســة   
ً
أكــر تناســقا ــر منصــة تمســح مبجمتــع 

ّ
ليوف

ــح والخرّيجــني. ســيمت ذلــك مــن خــالل التفاعــل 
َ
املســتفيدين مــن امِلن

ــة عــىل املشــاريع يقــوم بتطبيقهــا  عــىل اإلنرتنــت وعــرب تحديثــاٍت ذاتّي

الفنانــون واملؤسســات الثقافيــة.

إطالق تقرير برنامج »متويل املبادرة واإلبداع يف 
العامل العربي« لعام 2016 عىل اإلنرتنت

لقصــص   
ً
مثــريا  

ً
تجميعــا تقــدم  تفاعليــة  منصــة  »آفــاق«  أنتجــت 

ــح لعــام 2016، والتأثــري الــذي أحدثتــه مبادراتهــم 
َ
املســتفيدين مــن امِلن

العربــي«  العــامل  املبــادرة واإلبــداع يف  برنامــج »متويــل  م  الفنّيــة. قــدَّ

عــم املــالمئ لـــ50 مــن مــن أصــل 150 مــرشوع  يف دورتــه الرابعــة الدَّ

.
ً
ســنوّيا »آفــاق«  تدعمهــا 

ُملهمــة  الفنيــة  الفئــات  املطروحــة يف جميــع  املواضيــع  كانــت جملــة 

ومحّركــة. نتابــع عــرب التصويــر الوثائقــي فــرتة تقــارب الخمــس ســنوات 

مــن حيــاة فتــاة مراهقــة يف مــرص تبحــث عــن مكانهــا يف مجمتــع تهميــن 

ل. نــرى يف فيلــم آخــر  عليــه الذكورّيــة يف بلــٍد ال ينفــّك يتغــرّي ويتبــدَّ

ــاول عمــٌل  ــرء إىل اإلرهــاب. بيمنــا يتن ــاذا يلجــأ امل مــن تونــس، كيــف ومل

الــذي  غــط 
َّ

والض البــرشة  تبييــض  مســألة  الســودان  مــن  فوتوغــرايفٌّ 

ميــارس عــىل النســاء ملجــاراة مفاهــمي معّينــة للجمــال، ولكنــه يكشــف 

املوســيقّية  املشــاريع  أحــد  يستكشــف  الهويــة.  قضايــا  عــن   
ً
أيضــا

ــوت« و»الَبحــري«، مــن خــالل تركيــب توليفــاٍت جديــدة  موســيقى »الصَّ

العامليــة.  الجــاز  موســيقى  مــع  التقليديــة  الكويتيــة  األغــاين  تدمــج 

بيمنــا يحــاول العــرض األدايئ الفلســطيين تجــاوز الحــدود الجغرافيــة 

وإعــادة صياغــة الهويــة الثقافيــة والفنيــة املشــرتكة عــرب إقامــة مختــرب 

مرسحــي. يف إطــار فعاليــات البحوث/التدريب/النشــاطات اإلقلمييــة، 

املبــادرات مــن مــرص نظــام فهرســة للمكتبــات ثنــايئ  إحــدى  تطــّور 

اللغــة )عربية/إنكلييــة(، يجمــع الفــن والثقافــة والهندســة املعماريــة 

بهــدف مشــاركة املؤسســات ملجموعاتهــا األرشــيفّية مــن خــالل قاعــدة 

بيانــات عاّمــة مشــرتكة وقابلــة للبحــث. ويربــط مهرجــان عــرايق معــارص 

 الضــوء عــىل 
ً
طا

ّ
الجمهــور بالفنــون املعــارصة الناشــئة يف بغــداد، مســل

ــز ملمارســة 
ّ
شــبكة الفنانــني املحليــني العراقيــني الشــباب، ويعمــل كمحف

فنيــة تجريبّيــة جديــدة. ُيــرِشُك العــرض املرسحــي »بيمنــا كنــت أنتظــر« 

ــق 
ّ
الرتاجيديــا اليونانّيــة الكالســيكّية إلظهــار كيــف ميكــن للفــن أن يوث

ويجّســد ويعيــد متثيــل املأســاة الواقعــة يف ســوريا. بيمنــا يبحــث أحــد 

مشــاريع الفنــون البرصّيــة يف تاريــخ أول مستشــفى لألمــراض العقليــة 

ــَس يف العــام 1898 يف بــريوت. تجمــع  سِّ
ُ
يف الــرشق األوســط، والــذي أ

 التقطتهــا مــع تقاريــٍر ســنوّية عــن املستشــفى، 
ً
ــة صــورا الفنانــة اللبنانّي

ــق بالوعــي الجماعــي والحداثــة 
َّ
بهــدف النظــر يف تاريــخ لبنــان فميــا يتعل

والرأمساليــة. تستكشــف املغنيــة املغربيــة تــراث املوســيقى املغربيــة 

 تنــّوع هــذه املوســيقى يف ســعٍي إىل تشــجيع النســاء 
ً
التقليديــة، مظهــرة

ــف املوســيقي.
ُّ
عــىل االســمتاع والتجريــب والتثق

ڤيديو مع حاصلني عىل منح

بالتعــاون مــع مستشــارين يف مجــال االتصــاالت، وكإعــالن متهيــدي 

لإلحتفــال بالذكــرى العــارشة آلفــاق، مت إنتــاج مقابــالت عــىل شــكل 

شــهادات مــع املخــرج رائــد أنضــوين الحائــز عــىل جوائــز عاملّيــة، وفرقــة 

 بجائــزة الجمعّيــة الفنّيــة اليابانّيــة 
ً
ــرا

ّ
»زقــاق« املرسحّيــة  الــيت فــازت مؤخ

األدائّيــة. للفنــون   »Praemium Imperiale«

إصدار دراسة »آفاق« للعرش سنوات املاضية: 
التعلم من املايض، إسترشاف املستقبل

ــم 
ُّ
الَعرشيــة بعنــوان »التعل تتطلــع »آفــاق« إىل مشــاركة دراســتها 

مــن املــايض، إســترشاف املســتقبل«، مــع مجمتــع الفنانــني والداعمــني 

والجمهــور. يف العــام 2016، إنطلقــت »آفــاق« يف مهّمــٍة إلعــادة النظــر 

ــر يف نشــاطها عــىل مــدى العــرش ســنوات املاضيــة. الهــدف مــن 
ُّ

فك والتَّ

هــذه الدراســة هــو قيــاس عمــل املؤسســة وإنجازاتهــا وتأثريهــا فميــا 

لــت 
ّ
ات للخطــوات الــيت تكل

ّ
يتعلــق مبهّمتهــا وأهدافهــا، وتوفــري مــؤرش

بالنجــاح ولتلــك الــيت ال تــزال بحاجــة إىل تحســني وتكييــف. دراســة 

الســنوات الَعــرش هــي وثيقــة مهمــة مليئــة بالتطلعــات املســتقبلية 

مــن مجمتــع الفنانــني والداعمــني وأعضــاء مجلــس اإلدارة والجمهــور. 

ــا إىل نقــاط الضعــف يف 
ً

فهــي تنظــر إىل جميــع نقــاط القــوة، ولكــن أيض

ســة، وتقــدم رؤًى ســوف تســاعد عــىل تقويــة دورهــا ومكانتهــا  املؤسَّ

ــا  ــات الحــارض، ولتوســيع مجاله ب
ّ
ــاوب مشــاريعها مــع متطل لمضــان تج

وتعزيــزه  عــم  الدَّ ــي 
ّ
تلق ملتابعــة  والثقافّيــة  الفنيــة  البيئــة  داخــل 

مناقشــات  عــن  بيانهــا  إىل  باإلضافــة  الدراســة،  تقــّدم  وتوســيعه. 

بعهــا »آفــاق«  ــيت ســوف تتَّ املجموعــات االستشــارية، االســرتاتيجّية ال

خــالل الخمــس ســنوات القادمــة.

إنتاج املواد االعالنية واملعرض الفين للذكرى 
السنوية لـ»آفاق«: السنة العارشة

»الصنــدوق  إلنطــالق  العــارشة  بالذكــرى  اإلحتفــال  فعاليــات  مضــن 

العربــي للثقافــة والفنــون« )آفــاق( يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب العــام 

دام   
ً
فنيــا  

ً
برنامجــا املؤسســة  قّدمــت  بــريوت«،  »بيــت  يف   2017

 مــن 15 بلــد عربــي، جميعهــا 
ً
 ألربعــني فنانــا

ً
أســبوعني، يضــّم أعمــاال

للتصويــر   
ً
معرضــا الربنامــج  ــن  تمضَّ »آفــاق«.  مــن  عــم  الدَّ ــت 

َّ
تلق

الفوتوغــرايف الوثائقــي، تجهــيات صوتّيــة وبرصّيــة، عــروض راقصــة 

وعــروض موســيقّية، ونقاشــات يف »بيــت بــريوت«، وعــروض أفــالم 

ــب  َتيِّ
ُ

 يف ك
ً
يف »مرتوپوليــس أمپــري ســوفيل«. مت تقــدمي الربنامــج كامــال

ــَور وتســجيالت الفيديــو عــىل موقــع »آفــاق«  ويف مجموعــة مــن الصُّ

ــح والواهبــني 
َ
 بالحاصلــني عــىل امِلن

ً
 تعريفــا

ً
اإللكــرتوين الــذي مضَّ أيضــا

وأعضــاء مجلــس اإلدارة والقمّيــني. باإلضافــة إىل ذلــك، أنتجــت »آفــاق« 

 زمنيــا ألهــم األحــداث الــيت مــّرت بهــا منــذ العــام 2007، إىل 
ً
جــدوال

ــة تقديــٍر إىل جميــع الجهــات املانحــة منــذ انطــالق املؤسســة  جانــب تحّي

مــة  ــح املقدَّ
َ
ــد نطــاق امِلن ــاين لتحدي ــط بي

َّ
ــاج مخط ــا مت إنت وحــى اآلن. كم

وإحصائيــات  قــدمي  التَّ طلبــات  حيــث  مــن  الَعــرش  الســنوات  خــالل 

يف  الجغرافّيــة  والتوزيعــات  الفئــات  جميــع  يف  ــح 
َ
امِلن عــىل  الحاصلــني 

املنطقــة العربيــة.

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ



75 74

َجة يف إطار برنامج 
َ
عرض مواد االتصال املنت

»املنتدى العربي األوروبي اإلبداعي« 

www.arabculturefund.org ترقبوا كل ما هو جديد عىل موقعنا

تابعونــا عــىل Twitter، Instagram، Facebook، وأعلمونــا يف حــال 

ــي رســالتنا الشــهرّية.
ّ
عــدم تلق

تواجد »آفاق« عىل اإلنرتت

  فيسبوك

اليك 2016                 اليك 2017

13083 / 9964
     

  تويتر 
 

  

املتابعون 2016           املتابعون 2017

2310 / 2138

  يوتيوب

املشرتكون 2016        املشرتكون 2017

548  /  394

   إنستغرام

املتابعون 2016           املتابعون 2017

1005  /  294

بيانات استخدام املوقع اإللكرتوين

العدد األقصى للزائرين الفرديين للموقع شهرّيًا

عدد الزوار الفاعلني شهرًيا السنة             

  28504  2017

  39684 2016

  15561 2015

  15057 2014

  12331 2013

  4810 2012

العدد األقصى لزيارة الصفحات شهرّيًا

ً
السنة                عدد زيارات الصفحات شهرّيا

  198138 2017

  244292 2016

  200939 2015

  201243 2014

  183006 2013

  68669 2012

أكثر الصفحات زيارة

الزيارات السنة             

66690 ح العامة )إنجليي(  
َ
امِلن

 65185 لوحة األخبار )إنجليي( 

 50922 بيانات املستفيدين )إنجليي( 

 40270 لوحة األخبار )عربي(  

 32571 الربامج الخاصة )إنجليي( 

 24671 بيانات املستفيدين )عربي( 

 21186 ح العامة )عربي(  
َ
امِلن

شار
نت

اال
 و

ل
ص

وا
لت

ا

أكثر الصفحات زيارة

الزيارات 2016 الزيارات 2017  البلد             

  880,516   761,339 أمريكا    

748,073   589,570 لبنان   

712,851   467,435 مرص   

313,305   331,487 أملانيا   

348,092   309,321 فرنسا   

352,254   269,013 املغرب   

307,760   236,788 بريطانيا   

239,335   145,018 تونس   

200,844   263,009 فلسطني   

73,114   113,178 جنوب أفريقيا  

79,527   94,310 كندا   

166,750   93,313 األردن   

160,510   92,915 تركيا   

85,233   89,006 روسيا   

104,978   84,184 الجزائر   

134,852   77,894 اإلمارات   

88,847   73,383 هولندا   

90,856   65,097 السعودية   

67,808   59,277 السودان   

58,498   44,817 سوريا   

64,531   35,505 العراق   

37,471   26,008 قطر   

30,757   18,867 الكويت   

33,419   16,155 ليبيا   

16,828   12,964 المين   

17,014   9,585 البحرين   

10,199   6,904 موريتانيا   

14,825   4,968 عمان   

6,155   1,214 الصومال   

74   151 جزر القرم   

َنوي لعام 2017 تقرير آفاق السَّ
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دراسة عرش سنوات

عَتــرَب الدراســة الــيت مت إطالقهــا يف حزيران/يونيــو العــام 2016 لتقيــمي 
ُ
ت

ــري االستشــاري الخارجــي  ــع الخب ــاون م ــرش  بالتع ــاق« الَع ســنوات »آف

ــن  ســة. فقــد تمضَّ مختــار كوكــش، نقطــة تحــّوٍل مهّمــة بالنســبة للمؤسَّ

التقريــر النهــايئ الــذي صــدر يف آب/أغســطس مراجعــة لجميــع الربامــج 

ســاعدت  والــيت  املســاهمون  قّدمهــا  الــيت  والتوصيــات  والعملّيــات 

ــا وأنشــطتها املســتقبلية. ــِر يف برامجه
ُّ

ــاق« عــىل التفك »آف

إجمتاعات إستشارية

َمــت يف دراســة الســنوات الَعــرش  دِّ
ُ
مت تنــاول ومناقشــة التوصيــات الــيت ق

 يف 4 فئــات تدعمهــا املؤسســة، وهــي: الفنــون 
ً
 فنّيــا

ً
مــع 13 ممارســا

ــة، املوســيقى، والبحوث/التدريب/النشــاطات  البرصيــة، الفنــون األدائّي

اإلقلمييــة. وقــد بــدأت »آفــاق« بالفعــل باتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو 

 بعــض تلــك التوصيــات املتعلقــة بتعزيــز املؤسســات، مــع الرتكــي 
ّ

تبــين

 البحــوث ودعــم الكتابــات النقديــة. ســيمت إطــالق الربامــج 
َ

عــىل مجــايل

2018، كمــا متَّ  العــام  الــيت تســتجيب لتلــك األولويــات يف  الثالثــة 

إضافــة التعديــالت الدقيقــة عــىل منــاذج طلبــات التقــدمي واإلرشــادات 

للــدورة القادمــة مــن الدعــوة العامــة املفتوحــة. راجــع/ي امللَحــق.

ورشة عمل منحة »BUILD« من مؤسسة فورد

 مــن 
ً
ل جــزءا

ّ
الــيت تشــك  »BUILD« قــت »آفــاق« أهــداف منحــة

َّ
حق

الدعــم العــام الــذي تقدمــه مؤسســة فــورد لـ»آفــاق« )2020- 2016(، 

ــي. أنجــز الفريــق بنجــاح تقيــمي اإلطــار  ــز عــىل التعزيــز املؤسَّ
ّ

والــذي يرك

  بــأداة رمس الخرائــط التنظمييــة ملنحــة 
ً
املؤســي واألدايئ لـ»آفــاق«، عمــال

»BUILD«. قــام بتســهيل العمليــة الســيد مختــار كوكــش، كمــا مت 

ــال املؤسســة  ــه بأعم ــك بســبب إملام ــورد، وذل ــاق مــع مؤسســة ف االتف

 عــىل توصيــات 
ً
وبسســب الروابــط املفيــدة الــيت قــام بتوظيفهــا اعمتــادا

عــدد مــن التقيميــات الخارجّيــة. نتــج عــن هــذا المتريــن الجماعــي تحديــد 

عمليــات جمــع األمــوال واالتصــاالت وتطويــر سياســات املــوارد البرشيــة 

الداخليــة كمجــاالت ذات أولويــة يجــب الرتكــي عليهــا خــالل الســنوات 

القليلــة القادمــة.

جمع التربعات

 إىل خــربة »آفــاق« يف جمــع األمــوال مــن املؤسســات املانحــة 
ً
إســتنادا

للفــرتة  التربعــات  لجمــع  حــة 
َّ
منق ــة 

ّ
خط مت وضــع  األفــراد،  والواهبــني 

دة  املمتــّدة مــن العــام 2017 حــى العــام 2020، مــع أهــداف محــدَّ

املفتــوح،  املجمتــع  مؤسســات  املانحــة:  الجهــات  تمشــل   .2017 للعــام 

مؤسســة فــورد، مؤسســة DOEN، وزارة الشــؤون الخارجيــة الرنويجيــة، 

وصنــدوق األمــري كالوس. أمــا »برنامــج متويــل املبــادرة واإلبــداع يف 

العــامل العربــي« فهــو اآلن يف دورتــه الرابعــة، ويقــدم الدعــم املــالمئ لـــ 50 

. كمــا تعمتــد »آفــاق« 
ً
 تدعمــه »آفــاق« ســنويا

ً
مــن أصــل 150 مرشوعــا

عــىل دعــم الواهبــني األفــراد لتوســيع مســاحة التعبــري اإلبداعــي يف 

ــتات. 
َّ

املنطقــة العربيــة ويف الش

باإلضافــة إىل املانحــني األفــراد، متكنــت »آفــاق« مــن الحصــول عــىل 

الحاليــة  املانحــة  املؤسســية  الجهــات  مــن  لعــدة ســنوات  مســاهمات 

والجديــدة، وتعاملــت مــع مانحــني جــدد مثــل وزارة الشــؤون الخارجيــة 

ويــل مــن مؤسســة DOEN ووزارة 
َّ

 عــىل المت
ً
األملانّيــة. كمــا حصلــت أيضــا

الشــؤون الخارجية يف الرنويج للفرتة بني 2018 و 2020. وقد مت دراســة 

فــرص متويــل جديــدة يف ســويرسا، وأصبحــت مؤسســة »دروســوس« 

 ســتتعاون معــه »آفــاق« إلطــالق برنامــج جديــد – ريــادة 
ً
 جديــدا

ً
مانحــا

الفــن والثقافــة – يف العــام 2018، والــذي سيســمتر لثــالث ســنوات. 

ُيضــاف كل هــذا إىل املنــح العامــة املمتــدة عــىل عــدة ســنوات الــيت متنحهــا 

إىل  باإلضافــة  فــورد.  )OSF(، ومؤسســة  املفتــوح  املجمتــع  مؤسســات 

ــج  ــدوق األمــري كالوس، خاصــة يف برنام املســاهمات الســنوية مــن صن

ــا يســمتر جمــع التربعــات  ــي. كم ــي العرب ــرايف الوثائق ــر الفوتوغ التصوي

ــَل كلٌّ مــن املــرصف 
َ
ــا َدخ ــارج. كم ــان والخ ــرشكات يف لبن مــن قطــاع ال

ق األوســط« كممولني/داعمــني 
َّ

الــرش )HBK( و»طــريان  االســتمثاري 

اإلدارة املؤسسية والتنمية

عــم  ــت الدَّ
ّ
ُجــُدد مبناســبة الذكــرى العــارشة النطــالق »آفــاق«، الــيت تلق

ــة لالرســال  ــخي مــن »مؤسســة بوغوســيان«، و»املؤسســة اللبناني السَّ

ــك إعالمــي. ــيت رافقــت الحــدث كرشي انرتناشــيونال« )LBCI( ال

ــارة  ــدة، فقــد أجــرت »آفــاق« زي ــق بجمــع تربعــات جدي أمــا يف مــا يتعل

استكشــافية ملــدة أســبوع إىل ســويرسا )جنيــف، ِبــرن، بــاِزل، وزيــوِرخ( 

يف نهايــة حزيران/يونيــو، بالتنســيق الوثيــق مــع الســفري الســويرسي 

ــاق« العــرب يف  ــاء »آف ــع أصدق ــاراس، وم ــان فرانســوا ب الســابق يف لبن

ــاء املؤسســة. وقــد مت التواصــل مــع أكــر مــن 20  جنيــف، ومجلــس أمن

الخــاص واملؤسســات والجمعيــات  القطــاع  األفــراد ومــن  جهــة مــن  

والــوكاالت الحكوميــة الســويرسية. كمــا متــت دراســة عمليــة جمــع 

األمــوال مــن قطــاع الــرشكات يف لبنــان - بشــكل رئيــي مــع املصــارف 

ــة األمــد، هــذا باإلضافــة إىل عــدد مــن  - مــن حيــث االلزامــات الطويل

 لهــا. أمــا مــن حيــث 
ً
املؤسســات الدوليــة الــيت تتخــذ مــن بــريوت مقــرا

عــم الفــردي، فقــد مت تنظــمي حفــل غــداء لجمــع التربعــات يف قاعــة  الدَّ

لنــدن،  فــردي يف  واهــب   17 مــع   »Sotheby’s« غالــريي اجمتاعــات 

بدعــم  مــن عضــو مجلــس إدارة »آفــاق« روكســان زنــد.

االتصاالت

ــة إىل إعــادة النظــر يف هويتهــا ويف الخطــوات  تعطــي »آفــاق« األولوي

ذلــك  وإليصــال  مبحيطهــا،  وثيقــة  صلــٍة  عــىل  لتبقــى  تتخذهــا  الــيت 

بــدور املؤسســة خــالل  بوضــوح إىل رشكائهــا وجمهورهــا. ولإلحتفــال 

املنطقــة  يف  والثقافــة  للفنــون  وكرمجعيــة  كمحفــز  القــادم  الَعقــد 

ــِر يف هويــة 
ُّ

فك ــة للتَّ ــة  تأّملّي العربيــة، مت يف العــام 2017 إطــالق عملّي

الــروح  هــذه  مفاهــمي  تطبيــق  بهــدف  وتأثريهــا  ورســالتها  »آفــاق« 

املتجــددة والطموحــات املســتقبلية الجديــدة. ال يمشــل ذلــك مســاهمات 

 مســاهمات الحاصلــني عــىل 
ً
االستشــاريني الخارجيــني فقــط، بــل أيضــا

مــني واألصدقــاء. هــذه هــي املــاّدة الجوهرّيــة الــيت تعكــس 
ّ

ــح واملحك
َ
امِلن

ــة أن تســمتر حــى  ر لهــذه العملّي ــرَّ ــا، ومــن املق صــورة »آفــاق« ومكانته

منتصــف العــام 2018.

املوارد املالّية

ويــل مــن املؤسســات والهيئــات املانحــة الدوليــة 
َّ

ــى »آفــاق« المت
ّ
تتلق

واإلقلمييــة، كمــا مــن املانحــني األفــراد والــرشكات الّراعيــة.

يــمت توجيــه نفقــات »الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون« يف أغلــب 

ــح مبــارشة. فميــا يــي توزيــع املــوارد املاليــة لعــام 2017. 
َ
األحيــان إىل امِلن

 جمــع األمــوال 
ً
ــح، تمشــل ميانيــة »آفــاق« أيضــا

َ
باإلضافــة إىل أنشــطة امِلن

والتواصــل مــن أجــل جهــود التوعيــة والرحــالت امليدانيــة وفــرص التدعــمي 

الثقــايف والتكاليــف اإلداريــة.

املراجعــة  زيــورخ،  يف  كوبــرز«  ووترهــاوس  »برايــس  أكملــت رشكــة 

املاليــة  البيانــات  تتوافــق  بنجــاح.   2017 العــام  لحســابات   العامــة 

.لـ »آفاق« مع القانون السويرسي وَصك املؤسسة
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إجمايل النفقات

$3,566,492
ح

َ
أنشطة امِلن

$3,033,359
 أي ما يعادل %85 من

إجمايل النفقات

جمع التربعات واالتصاالت

$299,855
 أي ما يعادل %8 من إجمايل 

النفقات

النفقات العامة

 $233,278
أي ما يعادل %7 من إجمايل 

النفقات
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