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Dear reader, in this publication, you 
will occasionally notice QR codes 
and icons alongside each type of 
the diversified content. Scan them, 
or click them if you're reading on a 
digital device, to access additional 
information, as well as to stream 
audiovisual content, such as debates 
or concert recordings held within the 
framework of Halaqat.



Editorial
How can such a rich project as 
Halaqat be summed up in one 
publication, a project that, over 
the course of two years brought 
together quite a distinct host of 
figures from numerous countries 
across Europe and the Arab world 
under the umbrella of several 
activities? How do we address, 
in a limited number of pages, all 
aspects of the Politics of Spaces 
and Bodies, the subject that 
Halaqat aims to address? And 
finally, how does one document 
and tell the story of a project in 
the making? 

In three roundtables—first held 
online due to health conditions and 
then face-to-face in Brussels—27 
experts from the Arab world and 
Europe met to discuss cultural rela-
tions between the two regions, the 
actors, and their points of strength, 
as well as to discuss the imbalances 
taking place, and especially how 
these relations can be developed 
in the coming years. Out of these 
roundtables, the work titled Lessons 
for the Future has emerged, which 
offers anyone involved in the field av-
enues of reflection and improvement 
on the five themes identified as the 
most pressing, i.e., mobility, funding, 
fair cultural relations, the sharing of 
expertise, and crisis as a permanent 
state. Specifically, these are the five 
topics that comprise the structure of 
the Halaqat publication—they rep-
resent the titles of the five chapters 
wherein these Lessons for the Future 
are conveyed. Our work as organis-
ers was limited solely to the textual 
formatting. Hence, the lessons, as 
published, accurately and honestly 
reflect the experts' ideas. These 
are followed by the best practices, 
research and texts that they shared 
during their meetings. 

While these lessons gained consen-
sus among the group of experts, they 
nevertheless sparked deep discus-
sions during their preparation. This 
diversity of views is of great inherent 

value, hence our wish to maintain the 
richness of the opinions expressed. 
Each chapter includes essays, 
interviews and testimonials, intended 
to synthesize relevant elements of 
the topic, bring up any point not 
addressed, embody further abstract 
proposals, or share a personal expe-
rience. These texts were proposed 
by cultural experts and artists work-
ing in different fields, all of whom are 
related to the Halaqat project. 

To wind up, and because the goal 
of these cultural relations has not 
been confined to the theoretical and 
political levels but also to cover the 
artistic and human levels, Halaqat 
has provided the opportunity to a 
good number of artists, men and 
women (from the media, perform-
ing and visual arts), musicians, and 
directors, to create, to exchange, to 
come together, and to have training 
sessions. Hence, they were asked to 
make artistic contributions, whether 
existing ones or new works inspired 
by their own practices within the 
framework of the Halaqat project. 
It was highly interesting to see that 
most of these contributions tackled 
the five main themes outlined above, 
and that to include them in this or 
that chapter would open up newer 
and broader horizons. 

These five chapters comprise a 
diversity of visions, projects, queries, 
and pieces of analysis rooted in the 
past, in addition to a rich experience, 
albeit all within the framework of 
an insightful and consistent view of 
the future. This is what the Halaqat 
project’s publication offers, hoping 
it will open new vistas for its readers. 
We wish you a happy reading! 

Dounya Hallaq
Project Officer Halaqat,  
Goethe-Institut Brüssel
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EEAS Foreword
Few regions share the same long 
and rich multi-layered relation-
ship as Europe and the Arab world 
do across the Mediterranean Sea. 
The Mediterranean has in fact 
for millennia been a highway of 
socio-economic communication, 
including technological, cultural 
and human exchanges, bringing 
together a wide array of people, 
languages and traditions. Already 
a thousand years ago, a poem 
written in medieval Spain would 
find its way to Baghdad within 
weeks and still today, the songs of 
Umm Kulthum resonate in Europe 
and the Arab world alike.

Both regions are committed to  
deepening these old cultural links 
with their neighbours and to bring 
them to a contemporary reality. At a 
time where the two sides are fraught 
with "competitive narratives", where 
cultural differences are sometimes 
used to deepen differences and 
conflicts, interest remains more than 
ever to come closer together as 
there are ultimately more things that 
unite us than divide us. 

Halaqat is born from this wish to get 
closer. It involves a collaborative and 
cooperative approach to art practic-
es in view of gaining cross-border 
experiences, knowledge and learn-
ing. As a cultural program initiated 
and financed by the European Union, 
Halaqat mainly aims to promote 
cultural diversity, mutual respect 
and genuine inter-cultural dialogue 
through the interaction of artists and 
other cultural actors including the 
participation of citizens from both 
the EU and the Arab world. 

The Halaqat project celebrates 
cultural links and supports creative 
industries, bringing people together 
and igniting discussions and debates 
on art and culture to reinforce the 
cultural cooperation between the 
European Union and the Arab world.

Halaqat not least seeks to reinforce 
the structural relationship between 
the European Union and the Arab 
League as the two main intergov-
ernmental organisations of the two 
regions,  and thus to enhance their 
role as providers of stability and a 
rules-based multilateral international 
order that relies on mutual knowl-
edge and understanding of the 
people they serve.
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Goethe-Institut and 
Bozar Foreword
Halaqat means "circles" or 
"links". Its spirit is to consolidate 
meeting points and build bridges 
between Europe and the Arab 
world. From residencies for 
artists working in the visual 
arts, performing arts, music and 
cinema, to public debates and 
roundtables, each activity in this 
project has been designed and 
carried out through dialogue 
and exchange between the two 
shores of the Mediterranean, 
leading to new synergies 
being created through the 
complementarity of their 
perspectives and histories. 

Halaqat has therefore allowed 
emerging or established artists 
to showcase the results of their 
research and creations to a larger 
audience, one which has been able 
to discover the original nature of 
their work and even—on certain 
occasions—to have a constructive 
and rewarding exchange with them. 
These productions have also been 
shared with cultural programmers, 
laying the groundwork for promising 
future collaborations. These direct 
connections were a major goal 
of the project, as demonstrated, 
for example, by the Halaqat Impro 
Session. The participants were 
selected following a call for projects 
to bring together musicians with very 
different profiles from Europe and 
the Arab world. At the end of a five-
day residency that gave them the 
opportunity to discover one another, 
to exchange experiences and to plan 
an original programme, they offered 
the audience at Werkplaats Walter a 
memorable improvisation session, 
followed by a concert of exceptional 
quality at Bozar. 

A veritable laboratory of human and 
artistic experiences, Halaqat thus 
offered an unprecedented space for 
immersion and creation where each 

person could set out to discover the 
richness of others. This is a model 
based on the welcoming acceptance 
of otherness in the midst of a chang-
ing world.

Specifically, Halaqat’s programme 
focused on four disciplines: music, 
media arts, cinema and performing 
arts, with three components: 

Creation: residency programmes 
that brought together European 
and Arab artists with distinct 
backgrounds in Brussels in a 
process of artistic creation;

The presentation of artistic 
activities: film screenings, 
concerts, performances, art 
installations, and the presentation 
of works created at the end of the 
residencies; 

Reflection on cultural relations: 
experts and cultural operators 
from Europe and the Arab world, 
who met on several occasions 
with a view to developing closer 
cultural and artistic cooperation 
between the European Union and 
the Arab world. 

Halaqat is a European project 
organised jointly in 2021 and 2022 
by the Goethe-Institut and Bozar – 
Centre for Fine Arts Brussels, with 
many Arab and European partners: 
Cinemaximiliaan, Atelier Graphoui, 
Sound Image Culture – SIC, iMAL, 
Cairotronica, San3atech FabLab 
Egypt, Werkplaats Walter, Amman 
Jazz Festival, Théâtre Marni, Studio 8, 
La Bellone and the Ad’Hoc Platform. 
We could not have dreamed of a 
better combination for this under-
taking, unprecedented in terms of 
scope and ambition, which was able 
to draw on the experience and know-
how of the two cultural institutions 
that are leading it.

The Goethe-Institut has a unique 
network in the Arab world, with 16 
of its 158 local branches around 
the world located in Arab coun-
tries. This network has developed 

through the co-creation of specific 
cultural programmes designed with 
local partners, which reconceive of 
traditional geopolitical categories 
and weave lasting links across the 
Mediterranean. Bozar is a Belgian 
institution with a broad cultural focus 
and which is in constant collabora-
tion with international partners. With 
regard to the Arab world, Bozar pays 
particular attention to displaying and 
highlighting its richness and variety, 
presenting numerous concerts, per-
formances, films or writers from this 
region each year and playing an ac-
tive role in the work of the Mahmoud 
Darwish Chair, which focuses on 
contemporary artistic creation from 
the Middle East and North Africa.

The objectives of Halaqat are 
therefore a natural fit with the vision 
and practice of the two institutions, 
which have enjoyed many years of 
mutual collaboration and both work 
to disseminate Arab cultures to their 
audiences and the many diaspora 
communities in Brussels. 

Dr. Elke Kaschl Mohni 
Regional Director Southwest 
Europe, Director Goethe-Institut 
Brüssel, Delegate for  
European Affairs 

Christine Perpette
CEO ad interim &  
Financial Director
Bozar – Centre for Fine Arts 
Brussels
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Politics 
of  Spaces  
and  
Bodies
by Nedjma Hadj 
Benchelabi
Nuzhat al-muštāq fi-iḫtirāq al-āfāq
The excursion of the one who yearns 
to penetrate the horizons, by Al Idrissi 
(approximately 1100-1166)

Muhammad ibn Muhammad Al Idrissi (circa 
1100–1166) was an Arab geographer and advis-
er to the Norman king Roger II of Sicily. He was 
born into a family of Andalusian and Maghrebi 
princes and sharif saints in Sabtah (Ceuta), on 
the coast of Morocco. He is best known for 
his Nuzhat al-mushtāq fī ikhtirāq al-āfāq (The 
excursion of the one who yearns to penetrate 
the horizons), one of the greatest works of 
mediaeval geography. 

For 15 years, Al Idrissi travelled 
through lands and crossed horizons 
as he drew his incredibly detailed 
and precise maps. He supplemented 
them with incredibly detailed obser-
vations of the various landscapes 
and societies he encountered. In 
this geographer, we find a body in 
movement, one that is nourished by 
a certain curiosity to understand the 
world. In his maps and travel mem-
oirs, we can find a deep desire to 
not only gather this knowledge, but 
one that is dedicated to transmit it to 
others. It is important to note how he 
incorporated the socio-cultural and 
political realities of the environments 
he travels through. 

From an artistic perspective, we are 
confronted with a body in move-
ment, one producing work that pro-
vides us the opportunity to challenge 
the hegemonic visual representa-
tions of our world. Al Idrissi’s work, 
just like many others in his tradition, 

furnishes us with the tools necessary 
to learn and unlearn as we under-
stand how the global connects to the 
local, to free our understanding of 
territories and histories from colonial 
borders and Eurocentric-dominated 
vision, all the while questioning how 
this works as these representations 
are submitted to the colonial vio-
lence of erasure. 

Al Idrissi is one of the principal 
inspirations for Politics of Spaces and 
Bodies, He has allowed us to situate 
the work we are undertaking today in 
connection and continuity with an in-
credible historical and geographical 
tradition, that—just like our project—
traverses borders and challenges our 
current political, artistic, historical 
and geographical understanding of 
the world. 

His work allows us to propose a cer-
tain reading of the artistic process in 
which the interrelatedness between 

the body and space are inherent and 
crucial. Secondly, his work will also 
lead us to pose certain questions 
regarding the complexity and politics 
of manoeuvring our bodies in the 
spaces we occupy or seek to occupy. 
Thirdly, I would like to address the 
ways to transmit the various forms of 
knowledge, wounds and practices 
of healing and remembering that our 
bodies have accumulated. In addi-
tion, I would like to reflect on how we 
create the spaces for these perfor-
mances or practices. Lastly, I want 
to propose how we can understand 
these as part of a lineage in order to 
construct a sustainable ecosystem of 
cultural and artistic work. 

 1.

We, artists, thinkers and cultural 
operators from the Arab region and 
Europe involved in Halaqat gather 
and share knowledge, which we 
understand this knowledge to be 
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inherently embedded in our re-
spective socio-cultural and political 
environments. In so doing, we aim to 
challenge the current representation 
of the world and connect spaces 
and ideas which, at first glance seem 
distant from one another, like the 
sites on Al Idrissi’s maps. It is in that 
way we believe we are following in 
the steps of Al Idrissi and numerous 
others. With Politics of Spaces and 
Bodies as the backbone of this pro-
ject together, Halaqat operates as a 
framework offering many artists and 
thinkers from Europe and the Arab 
world a platform. The artistic process 
underlying this project creates a 
space in which we foster collabora-
tion and exchange all of our diverse 
forms of knowledge, positions and 
political realities. In Halaqat, being a 
group of many is a principal attitude, 
one that aims to evoke previous 
explorers, stitching together the 
present with the past while attempt-
ing to draw future perspectives. It is 
a platform that transcends the usual 
commons and welcomes bodies and 
spaces that explore many horizons.

Halaqat places itself in continuation 
with previous initiatives set in a cul-
tural landscape in the Arab world and 
in Europe. This positioning is crucial 
in order to build and preserve a line-
age that challenges the structures of 
amnesia and erasure as we seek to 
access previous resources, allowing 
us to reflect on and question our 
present while envisioning different 
futures. Culture is fundamental for 
the understanding and reinvention 
of our humanity. It is essential to the 
healing of our wounds and the crea-
tion of a better future. Building and 
preserving this lineage can only exist 
through the continuous creation and 
sustenance of spaces and projects 
that allow this exchange within art 
and culture. 

The Halaqat project thus needs to 
be understood as an ongoing work, 
a long-term involvement, that is 
inherently further building on (and is 
interlinked with) previous and recent 
initiatives alike in Europe and the 

Arab region. These connections are 
necessary to incorporate sustaina-
bility into our practices as well as for 
understanding, acknowledging and 
valuing the considerable knowledge 
and efforts made in the field of art 
and culture. This positioning is one 
way of combating the feeling of hav-
ing to start each time ‘from scratch’.

We should thus understand our work 
through its interconnections, seeing 
alliances as fundamental to build 
and consolidate an ecosystem of 
solidarities, creation, and knowl-
edge transmission that still respect 
singularities and specific concerns, 
while transcending the geographical, 
political and socio-cultural borders 
that shape our world and cultural and 
artistic practices today. 

 2.

As we understand our practices as 
being inherently embedded in their 
political, economical and socio-cul-
tural realities, our work is constantly 
being challenged and influenced 
by the legacies of colonialism and 
imperialism, alongside the current 
Western hegemonic structures of 
oppression, discrimination and bor-
der-violence. Conflicts, war, forced 
mass displacements, the rise of ex-
treme right-wing European politics, 
and Islamophobia have been com-
bined with migratory movements 
consisting of post-war economic 
labour migration, as well as mass 
forced displacement and flight from 
the violence associated with conflict 
and repressive dictatorships. 

This environment is the reality of the 
regions in which we currently live 
and work or seek to live and work. 
This reality makes relations and in-
terconnections between Europe and 
the Arab region extremely complex 
and often difficult, which affects the 
artistic process in a deeply signifi-
cant and forceful manner. 

"It seems to me that in the last 
few years I’ve been engaged 
more in stitching worlds together, 
almost putting sutures into 

gaping wounds, with memories 
of a recent and violent past 
undigested by either side. And I 
keep thinking about our cultural 
projects and their ability to 
encourage dialogue in order to 
dress the wounds in a pervading 
context of populism that goes 
hand in hand with growing 
conservatism." (Benchelabi, 2017)

Continuously on the move between 
projects, festivals and initiatives in 
Brussels and cities in the ‘Maghreb’ 
and ‘Mashreq’, this political reality is 
something I am confronted with at 
every stage of my work. However,  
I have found this coming and going 
to be a very nourishing process, as 
each journey offers an opportunity 
to challenge these very structures. 
My constant coming and going 
demands a readiness to learn and 
unlearn, as I have found how these 
transnational and transcultural 
artistic practices redefine ‘otherness’, 
construct comprehensions of art, 
and create content for contempora-
neity, far from pre-set and defined 
western formats. 

I thus understand our work to be 
inherently embedded and influenced 
by our historical and current political 
realities, as well as an initiative that 
aims to transcend and challenge 
these politics. Our work is a continu-
ation, a contribution and an acknowl-
edgment of a historical socio-cultural 
lineage and hopes to contribute to 
the construction of an ecosystem 
founded on transnational and trans-
cultural alliances and solidarities.

 3.

With Politics of Spaces and Bodies as 
a conceptual framework, artists and 
thinkers within the Halaqat project 
tell stories of power, limitation and 
impact over spaces and bodies, a 
theme that remains highly recurrent. 
Within this theme we find ourselves 
able to ask: What is the position of 
public and private space in both 
regions and in the different coun-
tries? How do people deal with this? 
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How are they performing? How do 
they create collectively? What does it 
mean to be a collective? What is the 
space for individuality?

These dramaturgical lines are put 
forward in order to not only under-
stand the realities and experiences 
of each of our positions, but also to 
start coming together in order to 
collectively imagine the different 
politics of body and space. All of 
the works demonstrated the incred-
ible commitment of the artists to 
their local context, challenges and 
concerns, and were deeply founded 
in the struggles that abound in their 
societies. Artists situated in experi-
ences of diaspora and displacement 
produced works that challenged 
our current representations and 
understandings of ‘the migrant’. 
Their geographical and political 
positionings shape their arguments, 
thereby contaminating their artistic 
processes. The artists all managed 
to translate this complexity of 
experiences, struggle, and creation 
into a singular and proper language. 
In that way, one could understand 
these participants as explorers, 
the smugglers of new content 
regarding exile and belonging in the 
noblest sense of the word, for the 
benefit of all. 

It is within this space that the body 
moves, and is able to receive as well 
as communicate the politics of its 
location, or in the words of Judith 
Butler:

"For politics to take place, the 
body must appear. I appear to 
others, and they appear to me, 
which means that some space 
between us allows each to 
appear. We are not simply visual 
phenomena for each other – our 
voices must be registered, and 
so we must be heard; rather, who 
we are, bodily, is already a way of 
being "for" the other, appearing 
in ways that we cannot see, being 
a body for another in a way that 
I cannot be for myself, and so 
dispossessed, perspectivally, by 
our very sociality…" (Butler, 2011)

Politics of Spaces and Bodies thus in-
vites us to share and understand our 
different positionalities in this world, 
to understand how we relate to our 
own locality as well as those of oth-
ers, and to deconstruct geographical 
hegemonic visualisations of our 
world. In that conceptual framework, 
we have understood the body to be 
the reason for politics to take space, 
and the element with which we expe-
rience it collectively and are able to 
communicate it to others. 

4.

A friend, who works as an editor from 
a known publisher in Beirut, pointed 
out in one of our conversations that 
"In a way, all our novels from the Arab 
region are mostly writing our history, 
not fiction as conceived in the West." 
Together, they all constitute a puzzle 
with which we can construct and 
understand history (or histories) far 
from the official narratives. In this 
manner, they can be considered 
"employees" of history, avoiding 
erasure while filling in the gaps of 
what was not written or transmitted 
by the post-independent state and/
or the colonial power. It is highly im-
portant to also look at the artist as a 
witness/employee of history, thereby 
allowing us to understand, ques-
tion and shape what might come. 
Furthermore, they are all participat-
ing in writing or re-writing art history. 
Thus, taking a position to transform 
and contaminate art history as the 
West has a monopoly on such fields.

In the core of the Halaqat pro-
gramme, the residencies, public 
events and expert roundtables are in 
dialogue with these different tempo-
ralities. These projects enable us to 
link the personal with the collective 
memory and to bridge the realities 
of the spaces with a vocabulary of 
the body. Being performative means 
sharing certain experiences and 
knowledge with an audience, with 
these moments providing open 
spaces for imagination, dreaming 
and dialogue outside conventional 
frames. 

More specifically, performers and 
musicians are crucial in linking 
the intimate as a path towards a 
collective memory of spaces, doing 
so in a significant manner by freeing 
themselves and engaging with inter-
disciplinary modus in their artistic 
process. As many locations are cen-
sored, marginalised, and receive little 
support from the institutional system, 
thus the question and challenge 
arises as to how to create/build a 
network based on solidarity between 
fields and positive contamination.

Apart from this interdisciplinarity, 
cultural practices often appropriate 
spaces outside the usual theatrical 
and/or artistic venues in the Arab or 
European regions. This results from a 
search for different formats and, thus 
also engages different audiences 
with the process and the outcome. 
These exploratory artistic practices 
allow us to transcend reality by build-
ing new spaces wherein bodies can 
be free. As such, artistic projects have 
broken free from these established 
codes and are thereby able to create 
new forms of representation and to 
foster new links between all audienc-
es and institutions or locations.

CONCLUSION

Through performance and art crea-
tion, our project seeks to ask the fol-
lowing questions: What can the body 
make from its wounds? What does 
our body retain after these crossings 
of 'burning' landscapes, so extremely 
and so striking? How can we respect 
the intimacy of our emotions and 
invite others into our universe? 

Performing as a conscious act:
An act that establishes a dialogue 
between audiences and artists. 
An act that encourages us to 
break free from established 
codes and which leads us to new 
forms of representation. These 
performances are by artists who 
sculpt their materials in a charged 
present that has not finished 
soliciting the past in order to 
project itself into the future. 
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Creating art questions ourselves, 
others, and the spaces we occupy:

It is a process that takes hold 
of and confronts our anxieties, 
passivity, and feelings of 
powerlessness towards the 
injustices and the frustrating 
feeling of defeat. The artistic 
process takes those feelings and 
transforms them into actions of 
healing, creation, invention, joy, 
and rage.

In that way, performing and the  
process of creating art helps us 
engage in work that mends our 
wounded partial memories. Works 
that allow for reconciliation, healing 
and remembrance. Works that 
carry the vocabulary of the world of 
yesterday and today. It leads us to 
form artistic practices that redefine 
the contemporary in its own, unique 
ways. It pushes to explore deeply 
political, poetical journeys in order to 
create new narratives and non-nor-
mative languages.

The interrelatedness of bodies 
and spaces creates a specific 
temporality:

The performance or ‘workshop’ 
cultivates a sense of suspension 
of time, a time for a new 
mode of togetherness. This 
temporality allows us to review 
and reshape the present and 
invites us to understand the 
relevancy of being together 
and building together new 
spaces of ‘otherness’. Specific 
artistic proposals and audience 
experiences transform the 
people involved into ‘intelligent’ 
travellers. As we try to forge an 
artistic process that touches the 
sensitive and the fragile, while 
avoiding simplistic answers or 
ready-made solutions. We thus 
aim to create a lineage of artistic 
practices in which our bodies 
inform, translate, document, 
and share the knowledge 
it accumulates as we move 
through different spaces. 

As we move forward, we might 
feel the need to travel with this 
project to the Arab region. We 
need to constantly contextualise 
our work and the themes we 
propose to guide it. We will 
need to continue rethinking and 
reconsidering the significance 
and relevance of these projects 
as we adapt them to other spaces, 
localities, and the politics of 
those environments. We will 
need to conceive of our work 
as being inherently entangled 
with the audiences and cultural 
and artistic practices present, 
and as creating initiatives that 
contribute to the present lineages 
or the ecosystem we aim to keep 
constructing and unfolding.. 

Nedjma Hadj Benchelabi 
Curator & Dramaturge
Ad’Hoc Platform 

Brussels, September 2022
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Audiovisual 
Residency
The residency aims to focus on the 
development and realisation of hybrid 
films in an artistic and experimental 
way with a perspective on the broader 
context of displacement, spaces 
and bodies. It also aims to empow-
er young authors by familiarising 
them with different techniques and 
cinematographic language and to 
encourage them to develop their own 
autonomous production processes. 
Over the course of a year between 
January and December 2022—and 
with the support of the partner 
organisations—workshop moments, 
coaching sessions and masterclasses 
are organised based on the specific 
needs of every project and are sup-
plemented with regular encounters 
between participating artists, coaches 
and film professionals. The residency 
provides a mentorship programme 
according to the needs and expecta-
tions of the selected artists, with each 
specific trajectory therefore being 
tailor made. Made available through-
out the entire residency period are 
facilities (i.e.: editing cells and audio 
visual equipment) to process and 
create the cinematographic materials. 
All works realised during the residency 
(either finished or works in progress) 
are presented to the public during an 
exhibition at Bozar – Centre for Fine 
Arts Brussels. 

The audiovisual residency 
hosts are: Asaad Al-Hilali 
(Baghdad/Liège), Patrick 
Tass (Beirut/Brussels), Louay 
Dabous (Damascus/Brussels), 
Rebecca Tawk (Beirut/Brussels), 
Zohra Benhammou and Romy 
Vanderveken (Brussels) 

Partners 
Atelier Graphoui 

Ellen Meiresonne
Production Coordinator 

Justine Paulus
Administrative Coordinator 

 Elen Sylla Grollimund
Director and Coach-facilitator 

 Jacques Faton
Coach 

 Sébastien Demeffe 
Editor and Coach 

 Thomas Ferrando
Sound Editor and Mixer 

 Caroline Nugues-Bourchat
Animation Studio Coordinator 

 Valéria Musio
Distribution Coordinator

 Pierre de Bellefroid
Webmaster 

Atelier Graphoui is an audiovisual lab-
oratory open to experimentation and 
cinematographic research, assisting 
filmmakers and audiovisual artists to 
develop a peculiar language lying on 
the fringes of styles and forms. We 
support projects by offering diverse 
writing methods, creative human 
resources, equipment, audiovisual 
facilities and a production space. In 
particular, we provide high priority 
support to novice audiovisual artists 
or projects that, by their experimental 
essence, have difficulties finding and 
acquiring traditional funding. We can 
host several projects at the same time, 
which increases the possibilities and 
opportunities for exchange and inter-
action between authors and projects.
 
Cinemaximiliaan

Gawan Fagard
Founder

Cynthia Vandenbruane
Production Assistant

Virginie Milis
Event Coordinator

Diren Agbaba
Project Coordinator and  
Film Productions 

Majdi Abu Hasira
IT and Production Assistant

Annabelle Van Nieuwenhuyse
General Coordinator

Cinemaximiliaan is a sociocultural 
and artistic initiative with the aim of 
creating authentic connections be-
tween individuals from diverse back-

grounds in Brussels and beyond. The 
project’s facilities are located in the 
heart of Molenbeek, offering a space 
to create short films, host events 
and share a warm and welcoming 
home. We also actively reach out to 
people in refugee reception centres 
to take part in cultural activities and 
projects. In this environment, new 
voices acquire a space to express 
and develop their own cinematic 
sensibilities alongside help from 
professionals and film enthusiasts. 
We provide professional coaching 
for first time filmmakers from both 
national and international direc-
tors, and we believe each person is 
unique and thus has potential that 
can blossom in a stimulating, appre-
ciative and learning environment. 
Therefore, our film making processes 
include workshops, casting sessions 
and masterclasses which are open to 
anyone who wants to participate. 

Sound Image Culture – SIC

Effi Weiss, Amir Borenstein
Jorge León, Mary Jiménez

Coaches
Susanne Weck

Coordinator
Sophie Sherman

Communication Manager

SoundImageCulture – SIC is a work-
space where artists, filmmakers, and 
anthropologists can find support to 
realize their personal projects. SIC 
offers a one-year program in Brussels 
that involves artistic coaching 
through collective seminars, individ-
ual mentoring, group critiques, and 
inter-artist dialogue. SIC believes in 
the richness that arises from breaking 
the boundaries between genres: 
art/cinema, fiction/documentary, 
poetry/essay. SIC promotes the idea 
of thinking by doing, rather than 
writing in order to do. Discussions 
start on audio-visual materials and 
focus on formal and ethical questions 
throughout the creative process, with 
the purpose of developing an original 
and personal point of view. SIC is not 
oblivious to an ethical reflection on 
representation in contemporary me-
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dia: we believe this to be of urgency 
in the multicultural society we live in.

Media Arts 
Residency
The residency programme focuses 
on artists working with new media, 
3D printing, mixed media and digital 
tools. The residency involves prototyp-
ing, experimenting and exchanging 
ideas between artists from differ-
ent backgrounds, as well as local 
cultural players. For each session, 
the programme brings together two 
artists to give them the opportunity 
to develop their respective projects. 
The residency is also an opportunity 
for them to explore common grounds, 
share knowledge and provide each 
other with constructive feedback 
on the work they are developing. 
Nourished by one another, the duos 
develop personal projects, influenced 
by the larger topic of Politics of Spaces 
and Bodies to which each of the artists 
responds in their work. For example, 
four creative minds explored topics 
such as: climate migration, the digital 
self, the definition of past, present and 
future imaginaries, and representa-
tions of power. The participants are 
given access to iMAL’s Fablab, the phi-
losophy of which is centered around 
knowledge sharing, DYI culture and 
open source communities. The artists 
are accompanied by iMAL’s and 
FabLab Egypt’s teams: they produce 
and experiment autonomously, while 
building on each other’s expertise.

Four artists were selected for 
the media arts residency: Sally 
Samaan (Damascus/Groningen) 
and Ana Teresa Vicente (Lisbon) 
in March 2022, and Natalia 
Jordanova (Sofia/Amsterdam) and 
Sabah Elhadid (Cairo) in May 2022. 

Partners 
Bozar Lab 

Bozar Lab is a platform at the Centre 

for Fine Arts promoting multidiscipli-
nary encounters for artists, creative 
entrepreneurs and scientists. It aims 
to play a role in catalysing cultural 
and creative industries by offering 
a space for the development of archi-
tecture, urbanism, cinematographic 
industries, photography, book 
industries, design, fashion and the 
digital culture. The Lab encourages 
experimental collaborations between 
artists and scientists with spill-over 
effects in the framework of the differ-
ent artistic departments of Bozar. It 
also raises awareness towards politi-
cians at local, Belgian and EU level on 
various topics: smart cities, artificial 
intelligence, creative economies or 
post-humanism via the means of 
exhibitions, conferences, festivals or 
residencies. 

iMAL – Art Center for Digital  
Cultures & Technology

Xavier Klein
Fablab Manager

Colin Legras
Technical Director

Ana Ascencio
Art Director 

iMAL is an art center for digital 
cultures and technology, located in 
Brussels. Next to providing support 
for artists in their experimentation, 
research and production process-
es, iMAL also hosts art exhibitions, 
conferences, performances, 
while facilitating critical reflection, 
research and debates around the 
current and future challenges of our 
technological society. In 2012, iMAL 
also founded one of the first fablabs 
in Brussels and one of the few with 
a predominantly artistic community. 
The fablab also aims to be widely 
open to the population of the Canal 
district of Molenbeek and welcomes 
groups from local associations.

Cairotronica 

Ahmed Ellaithy
Co-founder

May Mostafa
Communication Manager

Cairotronica is an independent plat-
form that supports research-based 
art practices through creating 
opportunities for the systematic 
development of artists, scientists, 
engineers, & academics whose 
work presents the Arab region’s 
perspective on the critical & urgent 
topics that lie at the intersection of 
art, science, technology & society. 
Cairotronica does this through its 
bi-annual festival as well as through 
hosting talks, residencies, work-
shops, fellowships, performances, 
and programs throughout the year.

Fab Lab Egypt by San3a Tech

Omar Seif El-Eslam
Digital Fabrication Solutions 
Manager

Omar Senbisy
Senior Fabrication Specialist

 Raguia Hassan
Operations Manager

Mohamed Abdelmohsen
Blacksmith 

In partnership with the start-up 
Creatables

Fab Lab Egypt by San3a Tech is a 
community-centered innovation 
center committed to democratising 
technical innovation and personal-
ized manufacturing in Egypt, and is 
one of the first listed Fab Labs in the 
MENA region. Through its network 
of six fablabs across Egypt, Fab 
Lab Egypt provides everyone with 
access to digital fabrication tools and 
machines, educational programs and 
knowledge of how to turn ideas into 
prototypes, alongside technical sup-
port in rapid prototyping, personal-
ized manufacturing, and low-volume 
production. Fab Lab Egypt helped 
jumpstart the Maker Movement in 
Egypt in 2012, and since then (and 
hand in hand with the other San3a 
Tech products) it has helped grow 
the community to tens of thousands 
makers and innovators through 
full-fledged services, awareness 
platforms such as Maker Faire Cairo, 
and capacity-building programs.
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Music  
Residencies
The concept of the residency pro-
gramme is to focus on free impro-
visation, experimentation, and real, 
live exchanges of musical ideas. It 
aims at bringing together musicians 
who do not necessarily know each 
other, giving them the opportunity 
to perform, improvise, experiment 
and search for common ground 
together. The residency programme 
consists of a cycle of three residen-
cies, all taking place in Brussels. The 
first residency focuses on jazz and 
electronic music. The second one 
deals with improvisation and ethnic 
& folk music. Finally, the last resi-
dency focuses on a larger ensemble 
with the possibility for participation 
of the artists of the first two. The 
residencies take place at Werkplaats 
Walter, where the selected musi-
cians are supported by professionals 
and mentors, including Christophe 
Albertijn, Khaled Yassine and Amir 
Elsaffar. During the residency, open 
jams at Werkplaats Walter are organ-
ised, as well as a concert at Bozar on 
the last day. 

The selected artists are: Yara 
Asmar: electronics (Beirut), 
Elyse Tabet: bass, electronics 
(Beirut), Mattias De Craene: 
electronics, saxophone (Ghent), 
Soet Kempeneer: double-bass, 
electronics (Brussels), Amine 
Dhouibi: electronics, guitar 
(Tunis), Tammam Mohamad 
Alramadan: ney, vocals (Aleppo/
Namur), Eren Akşahin: baglama, 
oud, vocals (Varto – Gimgim/
Bielefeld), Sarra Douik: oud, vocals 
(Tunis/Vicenza), Ahmed Ghanem 
(Elhefny): bass (Alexandria / Paris), 
Soroush Kamalian: kamancheh 
(Teheran/Caen), Alex Simu: 
clarinet, saxophone (Bucharest/
Amsterdam), Najah Nicolas 
Tannous: qanun (Beirut), Khaled 
Yassine (mentor): percussion 
(Beirut), Victoria Kirilova Dodova, 
bass (Sofia/Vienna), Eirini Zogali: 

bozouki, oud (Corinth/Rotterdam), 
Roxanna Albayati: cello, ghaychak 
(London/Iran), Ameen Mokdad, 
violin (Samsun/Baghdad), Kholoud 
Adal Saleh: vocal (Cairo), Ghaeth 
Almaghoot: clarinet (Salamiyah/
Rotterdam), Sinan Arat: ney 
(Erzincan/Rotterdam), Jon 
Sensmeier: saxophone (Stuttgart/
Copenhagen), Yamen Martini: 
trumpet (Aleppo/Ostend), Simon 
Leleux: percussion (Brussels), 
Hamdi Jammousi: percussion 
(Tunis), Amir ElSaffar: trumpet 
(New York/Chicago/Baghdad) 

Partners 
Amman Jazz Festival

Lama Hazboun
Founder – Director

Rakan Hiasat
Social Media Manager

Ihab Abu Hammad
Logistics and Operations

 Mohammad Saefan
Art Director

Established in 2012, the Amman Jazz 
Festival has welcomed jazz acts from 
around the world, marking its pres-
ence with passion among the wider 
community of jazz festivals and jazz 
lovers internationally. The Amman 
Jazz Festival is the only major and 
independent event dedicated to 
jazz in Jordan, which has succeeded 
in gathering local and international 
professionals, attracting a wide audi-
ence over the years and expanding 
globally, while creating opportunities 
for sustainable cultural exchanges. 
The Festival is known to celebrate 
diversity, cultural fusion, creativity, 
unity, and dialogue by featuring 
international, regional and local jazz 
musicians. 

Werkplaats Walter

Teun Verbruggen 
Lien Van Steendam

Co-founders
 Michael Thomas

Technical support

Werkplaats Walter is a work and per-
formance place in Brussels for exper-
imental and avant-garde art and mu-
sic. Werkplaats Walter was founded 
through an initiative by the musician 
Teun Verbruggen. In a promising 
building, Werkplaats Walter invites 
Brussels and international visual 
artists and musicians, offering work-
shop and rehearsal spaces, as well as 
possible residencies and a concert 
hall. Werkplaats Walter unites artists 
driven by experimentation and im-
provisation, and is nestled in the very 
heart of Cureghem (Anderlecht), a 
densely-populated neighbourhood 
a stone’s throw away from Brussels’ 
city centre, lying in the middle of the 
rapidly developing canal district.

Performing Arts 
Residency
The residency in performing arts is 
aimed in particular at artists with pro-
jects in the research phase, which fall 
within the theme of Politics of Space 
and Bodies, a framework for develop-
ing imaginaries beyond geopolitical 
and societal limitations and con-
straints. What is the place of public 
and private space in the two regions 
and in the different countries? How 
will we soon experience physical 
and digital spaces? The notion of the 
body is linked to questions of gender, 
power, grammar of movement and 
representation on stage. Can we 
continue to collaborate, and how 
is it possible to have exchanges of 
practice in these times of pandemic, 
restricted mobility, and of invention 
of practice in connection with the 
world, the living in general? 
Technical support is provided to 
the artists by the partner structures 
while the dramaturge Nedjma Hadj 
Benchelabi accompanies the artists 
in their creation by assigning men-
tors chosen according to the pro-
jects being developed. Exchanges 
between the selected artists are 
planned. The six-week residencies 
are spread out over two periods: the 
first in summer 2022, while the sec-
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ond one takes place in fall 2022. The 
nine artists are designers, choreog-
raphers, and also performers within 
their creations. The "works in pro-
gress" are presented during a public 
event organised on 9 November 
2022 at Théâtre Marni. 

Two solos, Eman Hussein (Cairo) 
and Marah Haj Hussein (Kfar 
Yasif/Antwerp), are hosted at La 
Bellone. A solo by Alaa Minawi 
(Beirut/Amsterdam) and three 
duos by Nasrine Kheltent and 
Abdellah M.Hassak (Brussels/
Casablanca), Mayar Alexane and 
Louise Nora Hoekstra (Damascus/
Amsterdam) and Rym Hayouni 
and Oussema Gaidi (Tunis) are 
invited to the Théâtre Marni. 

Partners 
La Bellone

Mylène Lauzon
Director

Florent Garnier
Production and  
communication manager

Olivier Cochaux
Technical director

Valérie Sombryn
Coordinator

Mariama Mah
Housekeeper

La Bellone is becoming a place of 
research and reflection, a dramatur-
gical tool for performing artists and 
all those interested in the creation 
of new stage writing. To this end, its 
team organises events, conferences 
& colloquia, seminars, workshops, 
residencies (research, writing, 
dramaturgy, creation, dramaturgical 
practice and complicity) and multiple 
meetings with artists. It wishes to 
develop and give more visibility to 
these activities and to the artists who 
carry them out from 2024. To do 
so, La Bellone co-organises several 
of its activities in collaboration with 
local, national and international 
partners, as well as with non-cultural 
associative partners. In addition, its 

Documentation Centre, which has 
been active since 1988, is an essential 
tool for research and meets the 
needs of researchers, cultural opera-
tors and artists with its vast database, 
which is comprised of articles from 
the press as well as articles taken 
from specialised theatrical journals. 

Théâtre Marni 

Joëlle Keppenne
Director

Marie-Charlotte Caux 
Communication manager

 Virginie Roy
Public relations manager

Paulo Vilhalva
Technical manager

Nelson Caterino
Ines Cavaco
Alice Créteur
Alexandre Dick
Mathias Guilmin

Technicians

Théâtre Marni is a place of human 
scale in Brussels and in the landscape 
of the Wallonia-Brussels Federation. 
It is a place for artists to live and 
work, with numerous residencies, 
networking opportunities and a wide 
variety of performances. Spectators 
will find an eclectic and varied range 
of events, with atmospheres tailored 
to the scale of the project, with all 
spaces contributing to the artistic 
tool, central to the programming.  
This contemporary programme 
covers theatre, dance and circus, 
jazz and visual arts. It is of course 
also aimed at young people. In its 
20 years of existence, it has been 
adjusted and refined in response to 
the changes and evolution of the sec-
tor. The post-war architecture is its 
charm: the raw materials inspire and 
conceal a multitude of encounters—
suspended moments. Festivals and 
events regularly take over the area, 
enriching the circulation of the public 
and the visibility of artists. 

Studio 8

Abd Al Hadi Abunahleh
Artistic Director

Ren Xiaoman
Creative Manager

Anas Abunahleh 
Production Manager

Noor Abughazaleh
Finance Officer

Studio 8 is a Jordanian non-for-
profit company active in the fields 
of dance. It was founded in 2014 
by a group of young artists aiming 
to shape and humanize the art of 
dance through innovation, experi-
mentation, development, exchange, 
education and research. At the 
heart of the Studio’s mission is to 
facilitate greater access to dance 
and to increase opportunities for 
cultural expression and awareness. 
Over the 10 years and even further, 
the founders of Studio 8 have been 
working on different levels of dance 
performance and dance transmis-
sion, and have witnessed the rapid 
disappearance of dance encounters 
of international, regional and local 
dance performances and training, as 
well as the struggle of local chore-
ographers, performers, and dance 
makers to sustain their individual or 
collaborative creativity. Studio 8’s 
key projects are designed with the 
aim of creating a Jordanian dance 
ecosystem to promote the art of 
dance and dance culture in Jordan, 
to make dance creation and produc-
tion more accessible, to encourage 
dance education and research, to 
promote diversity and inclusion, and 
to become a portal for international 
collaboration and exchange.
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Presentation of the  
Expert Roundtables
 

The expert roundtables are one of the three main strands of Halaqat, 
in addition to public events (showcase) and artistic residencies 
(capacity building). It represents the advocacy component of the 
project which aims at raising awareness on the challenges and 
opportunities for cultural collaboration between Europe and the 
Arab world. We created a free space for dialogue between experts 
from both regions to share their knowledge and experiences, 
and to have exchanges on the challenges with and opportunities 
for collaboration between artists, cultural actors and operators 
within the field. Even if each cultural discipline, country and 
context faces numerous and distinct challenges, there are some 
common challenges and joint paths. The roundtables looked for 
the commonalities and opportunities, and focused on how to 
strengthen and improve the cultural collaborations taking place 
between both regions and on mapping the good practices already 
existing in both. The goal of these roundtables was to elaborate 
together Lessons for the Future addressed to the political sphere, 
practitioners and the general audience, and to present ways and 
means to improve cultural collaboration between both regions. 
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The Goethe-Institut and Bozar organised three interdisciplinary 
expert roundtables in total, which gathered twenty-seven experts 
from both regions with different profiles and backgrounds: experts, 
artists, practitioners, independent content specialists and curators 
in their respective cultural fields, as well as representatives of CCIs 
and cultural civil society organisations, cultural operators and project 
partners. They came from Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, 
Palestine, Tunisia, and the United Arab Emirates, as well as from 
Belgium, the Czech Republic, France, Germany, Greece and Slovenia. 

We reached an ideal balance between both regions, including 
between the different countries within the regions, as well as 
between gender and age. The roundtables were facilitated 
and moderated by Sana Ouchtati, an independent expert in 
international cultural relations who is running several initiatives 
in the field of international cultural relations, supporting 
international cultural cooperation between European and global 
cultural and creative sectors, including in the MENA region. 
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During the two first roundtables, the experts got to know 
each other, introduced themselves, and presented their 
specific contexts and issues before starting to brainstorm 
together. In doing so, they identified five main issues and 
topics at stake when talking about the challenges facing 
cultural collaboration between Europe and the Arab world: 

Mobility

Funding

Crisis as a Permanent State

Fair cultural Relations

Sharing of Expertise

These five topics became the starting point of the Lessons for 
the Future the experts drafted together in Brussels during the 
last roundtable held in May 2022, and which are the structuring 
elements for the Halaqat publication. You will discover them in each 
chapter, together with several links to articles and best practices the 
experts shared during their common discussions. These Lessons 
for the Future have established the path by which improved cultural 
relations between Europe and the Arab world can be achieved. 
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Expert  
Roundtables: 
Biographies

Abd Al Hadi Abunahleh
Founder & Director of Studio 8, 
Artistic Director and Curator of 
IDEA festival (Jordan)

Abd Al Hadi is a choreographer 
and cultural organizer. He is the 
artistic director of the dance 
company Studio 8, and the director 
of International Dance Encounter 
Amman. He studied and completed a 
Master of Arts in Dance Knowledge, 
Practice and Heritage in France, in 
Norway, Hungary and in the United 
Kingdom. He is based in Amman, 
Jordan where he runs creative pro-
jects with the city’s youth. As part of 
Jordan’s very first street dance gen-
eration, he is currently working as a 
key contributor to Jordan’s perform-
ing art ecosystem in nurturing exper-
imentation, creating and producing 
original art works, and fostering the 
development of emerging artists.

Mojeb Al-Zahrani
Director General, Institut du 
Monde Arabe (France)

Mojeb Al-Zahrani has a profound 
passion for cultural exchange. Born 
in a small mountain village in Saudi 
Arabia and inspired by his love of 
French literature, he arrived in Paris 
to study for his doctoral degree. His 
thesis focused on the image of the 
West in contemporary Arab novels. 
He then returned to Riyadh to teach 
comparative literature and modern 
criticism, his ambition being to offer 
"a different approach". In 2016, he 
became general director of the Arab 
World Institute after being appointed 
by the Arab Ambassadors Council 
in Paris. Since then, he has intro-
duced and overseen several cultural 
initiatives at the Institute, including 
Cent et Un Livres in partnership with 
the King Faisal Prize. The collection 
focuses on connections between 
French and Arab cultures. 

Shiran Ben Abderrazak
Former Executive Director, 
Rambourg Foundation (Tunisia)

Shiran Ben Abderrazak obtained a 
Master’s degree in Political Studies 
from l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) in Paris 
before working as an economic 
journalist. In 2015, he published 
Journal d’une Défaite, which was later 
adapted for the stage by the Monte 
Carlo Opera. He later co-founded 
Dar Eyquem, an artistic residency in 
Tunisia. In 2017, Shiran created the 
Tunisian Desk on behalf of the EU 
Delegation and the Creative Europe 
programme. From 2018 to 2022, he 
was the executive director of the 
Rambourg Foundation, one of the 
country’s largest cultural foun-
dations. He is convinced that the 
creative economy and cultural diplo-
macy are strong bases for sustaining 
development.

Khaled Bouzidi
Director, Rhizome (Algeria)

Khaled Bouzidi is the founder and 
director of the Algerian cultural 
institution Rhizome, an independent 
art organization and commercial 
art gallery. Prior to Rhizome, Khaled 
oversaw the cultural program at 
the Embassy of the Netherlands 
in Algeria and has collaborated 
on several national and regional 
cultural and artistic projects. From 
2012 to 2016, he coordinated the 
"Trans-Cultural Dialogues." In this 
position, he organised cultural and 
artistic events in Algeria and in the 
Mediterranean, including large scale 
public arts projects such as DJART 
and El-Medreb. Khaled graduat-
ed from Gazi University in Turkey 
and holds a Master's degree from 
Sciences Po Paris in Arts and Politics. 
He is fluent in Arabic, French, English 
and Turkish.

Lydia Chatziiakovou
Curator, Co-director,
ArtBOX – Creative Arts 
Management (Greece)

Lydia Chatziiakovou is co-director of 
ArtBOX, a creative arts management 
office that conceives contemporary 

art projects revolving around the ex-
ploration of art as an agent of social 
change. She has been involved in 
projects that aim to create commu-
nities through art and creativity as 
a means to empower participants 
and democratise access to culture. 
Her project "Tale of X Cities" brings 
institutions and citizens together 
for workshops that culminate in 
a collaborative festival. Lydia is 
member of the curatorial team of the 
Goethe-Institut’s Freiraum Project, 
with whom she co-curated the 
Freiraum Platform’s hybrid festival 
that included online conferences and 
exhibitions as well as offline events in 
more than twenty European cities.

Jean-François Chougnet
President, Mucem – Musée  
des civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée (France)

Jean-Francois Chougnet is a historian 
who holds a degree from Sciences 
Po Paris. His career started in 2000 
as General Manager of the Park 
and Grande Halle de la Villette 
in Paris. From 2007 to 2011 he 
served as Director of the Coleção 
Berardo Museum in Lisbon. From 
2011 to 2014, he held the position 
of Managing Director of Marseille 
Provence 2013, European Capital 
of Culture. Since 2014, he has been 
director of Marseille’s Museum 
of Civilizations of Europe and the 
Mediterranean (MuCEM).

Kathrin Deventer
Secretary General, European 
Festival Association – EFA 
(Belgium)

Kathrin Deventer is the Secretary 
General of the European Festivals 
Association. She is a co-founder 
and board member of the European 
House for Culture, an initiative by 
EFA. She is also a member of the 
Strategy Group of "A Soul for Europe" 
and a co-initiator and board member 
of The Festival Academy. With EFA, 
she launched Europe for Festivals, 
Festivals for Europe, a new pro-
gramme for arts festivals along with 
FestivalFinder.eu an online search 
tool. She served as a member of the 
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Culture Committee of the EU’s "New 
Narrative for Europe" project. Kathrin 
has an interest in culture and its role 
in civil society engagement. She 
believes in a cultural Europe that can 
flourish out of the responsibilities 
and interactions between people and 
organisations.

Khadija El Bennaoui
Independent Programmer and 
Curator / Head of Performing 
Arts, Abu Dhabi Cultural 
Foundation (United Arab Emirates)

With roots in theatrical performance 
and an ongoing practice as producer 
and curator, Khadija is committed to 
improving conditions for creativity 
and mobility. She has contributed 
on cultural cooperation, grant-mak-
ing, cultural policy research and 
program design to missions led 
by EUNIC, the Ford Foundation, 
the European Cultural Foundation, 
Mimeta, Med Culture, UNESCO, the 
EU Commission, etc. She has also 
worked to strengthen South-South 
networks; for example in 2005, she 
launched Art Moves Africa, the first 
mobility fund devoted to artists and 
cultural operators travelling within 
Africa. She has further facilitated 
hundreds of travel projects and 
played a key role in the development 
of the Young Arab Theatre Fund (now 
Mophradat).

Basma El Husseiny
Director, Action for Hope 
(Lebanon)

Basma El Husseiny is a cultural 
manager involved in supporting 
independent cultural projects and 
organizations in the Arab region 
for the past 30 years. She was 
the Culture Program Officer of 
the Ford Foundation in the MENA 
region, and the Arts Manager of the 
British Council in Egypt. Basma is a 
UNESCO expert on cultural gov-
ernance and a member of the Arab 
Cultural Policy Group. She found-
ed Almawred Althaqafy, the Arab 
region’s leading independent cultural 
organization in 2004, followed by 
the Arab Fund for Arts & Culture 
(AFAC) in 2006. In 2015, she founded 

Action for Hope, an organization 
that provides cultural development 
programs to communities in crisis. 
Most recently, she was awarded the 
International Award UCLG Mexico 
City – Culture21. 

Ahmed Ellaithy
Cairotronica / Senior Director of 
Technology Transfer, American 
University in Cairo (Egypt)

Ahmed Ellaithy is an engineer and 
entrepreneur with expertise in intel-
lectual property and patents. He has 
extensive experience in design and 
product management. In 2009, he 
founded the Form Lab in the UAE. 

Brahim El Mazned
Founder, Festival Visa  
for Music (Morocco)

Brahim is an EU/UNESCO Bank of 
Expertise member and a UNESCO 
expert on cultural policy and creative 
industries. He is an artistic adviser 
for cultural events in Morocco and 
across the world, and is a reference 
in his organisation for artistic events 
and musical programming. He was 
selected by newspapers as one of 
the top 100 leaders of sustainable 
cultural development and as one of 
the top 100 personalities making a 
difference in Morocco. Since 2004, 
Brahim has been the artistic director 
of the Timitar Festival, a gathering 
dedicated to Amazigh culture.
In 2013, he was elected as a mem-
ber of the board of the Forum of 
Worldwide Music Festivals, and in 
2014, he launched Visa for Music, the 
first festival and professional market 
dedicated to musicians from Africa 
and the Middle East.

Silja Fischer
Secretary General, International 
Music Council (France)

Silja Fischer studied in Berlin, 
Moscow and Hamburg. She joined 
the General Secretariat of the 
International Music Council (IMC) in 
1993 and has served as Secretary 
General since 2009. In this role she is 
in charge of IMC’s advocacy action, 
membership, programme strategies 
and partnerships. Silja also serves as 

a liaison between IMC, the UNESCO 
Secretariat and its Member States. 
She strongly believes in strategic col-
laborations for effective and efficient 
advocacy work, and represents IMC 
in various advocacy groups such as 
the Steering Committee of the CSO 
Global Coordination (2005 UNESCO 
Convention), the Climate Heritage 
Network, and the #culture2030goal 
campaign.

Nedjma Hadj Benchelabi
Independent Curator and 
Cultural Operator / Programme 
Coordinator for the Mahmoud  
Darwish Chair (Belgium)

Born in Algiers and currently based 
in Brussels, Nedjma is a curator, 
dramaturge, and documentary film-
maker. Focusing on giving a voice 
to performing arts in and from the 
MENA region, she is associated with 
prominent Belgian cultural venues in-
cluding Dito’Dito Brussels. She is also 
Associate Curator of the "On Marche" 
Contemporary Dance Festival of 
Marrakech, as well as Dance Curator 
of the "Arab Art Focus" at Downtown 
Contemporary Arts Festival. She 
curated the TASHWEESH Festival, an 
initiative conceived by the Goethe-
Institut along with "the Un/controlled 
Gestures" programme. Due to her 
specific expertise and diverse col-
lection of published articles, Nedjma 
contributes to public debates and 
discourse in both regions.

Jowe Harfouche
Executive Director, NAAS – 
Network of Arab Alternative 
Screens (Germany)

Jowe Harfouche is a filmmaker 
based in Berlin and Beirut. He is the 
executive director of the Network of 
Arab Alternative Screens (NAAS), a 
growing constellation of non-gov-
ernmental cinema spaces presenting 
visionary film programs that engage 
and challenge audiences across the 
Arab region. 
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Lama Hazboun
Founder and Director, Amman 
Jazz Festival / Managing Director, 
OrangeRed (Jordan)

As a music industry professional, festi-
val director, event producer, cultural 
manager and consultant, Lama has 
been operating in Jordan and the 
wider Middle East’s music and cultural 
fields for the past two decades. She is 
the founder of OrangeRed, Amman’s 
first independent music and cultural 
event management company, seek-
ing to enrich the cultural music scene, 
and promote all forms of contempo-
rary music. In 2012, she established 
the Amman Jazz Festival which 
celebrates diversity and cultural fu-
sion, featuring international and local 
artists. Lama is the Vice President of 
MusiConnect Asia, the producer of 
the annual Asia Music Summit.

Sonja Hegasy
Vice Director, Leibniz-Zentrum 
Moderner Orient / Guest 
Professor for Postcolonial Studies, 
Barenboim-Said Akademie 
(Germany)

Sonja studied Arabic and Islamic 
Studies at the American University 
in Cairo, the Universities of Witten/
Herdecke and Bochum, and grad-
uated from Columbia University. 
She co-directed two DFG-projects 
on overcoming violent pasts in the 
Middle East. She further directed 
the project Transforming Memories: 
Cultural Production and Personal/
Public Memory in Lebanon and 
Morocco. Her interests include 
civil society and social movements, 
modern Arab intellectual thought, 
and politics of memory in post-con-
flict societies. She currently serves 
as Vice Director of the ZMO in Berlin 
and teaches modern history of the 
Middle East and postcolonial theory 
at the Barenboim-Said Akademie. In 
2016 she was a Fulbright Fellow at 
the City University of New York.

Marwa Helmy
UNESCO Expert for the 2005 
Convention for Protection and 
Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions (Egypt)

Marwa Helmy is a UNESCO expert, 
cultural manager, researcher on 
cultural policies and cultural man-
agement, and consultant for more 
than 13 years. She has managed and 
coordinated a wide array of projects 
in cultural organizations in the region: 
for the British Council, Al Mawred Al 
Thaqafy, and the Cairo Jesuit Cultural 
Center. She was also a member 
of the Egyptian National Group 
for Cultural Policy. In 2011, Marwa 
became involved in civil society cul-
tural initiatives, co-founded Al-Fann 
Midan and joined the Coalition for 
Independent Culture in Egypt. Marwa 
is a PhD candidate in cultural policies. 
After studying French literature, she 
received her MA in the Management 
of Culture and Media and a diploma 
in Journalism and Media.

Sabrina Kamili
Cultural actor / Responsible for 
development and partnerships 
within L’Observatoire – Art & 
Research / Co-founder, K&Co 
(Morocco)

Sabrina is a cultural entrepreneur 
based in Casablanca, Morocco and is 
the co-founder of K&Co, a consulting 
firm specializing in cultural strategies 
and innovation. Alongside a network 
of collaborators with cross-disci-
plinary expertise, she assists local 
companies, public authorities and civil 
society organizations in designing and 
accelerating innovative cultural pro-
jects. Sabrina is involved in Economia, 
a multi-disciplinary applied research 
center. She was previously in charge 
of development and partnerships at 
the NGO "L’Observatoire", which de-
signs participatory projects that aim 
to bring together artists, researchers, 
and citizens, with a focus on low-in-
come rural and urban locations.

Ammar Kessab
Senior Governance Expert, 
African Development Bank –
AfDB (Algeria)

Ammar Kessab (PhD, CA) is a Senior 
Governance Expert at the African 
Development Bank (AfDB), based in 
Tunis. A specialist in public man-
agement, he often collaborates 

with regional and international 
organizations in the fields of culture 
& development, cultural policies 
and arts-sector financial manage-
ment. He is member of the Board of 
Directors of the African Culture Fund 
(ACF) and a founding member of the 
Trans-Saharan Artistic Mobility Fund 
(TSAMF). Deeply involved in cultural 
debates in Africa and the Arab 
region, Ammar published several 
chapters in books and articles.

Ghita Khaldi
Manager of cultural projects / 
Founder and current president of 
Afrikayna (Morocco)

Ghita Khaldi is founder of the 
Moroccan NGO Afrikayna, which 
promotes intercultural exchange, 
development and cooperation in 
Africa. She works as the organiza-
tion’s cultural projects’ manager, 
designing, writing, directing and 
producing numerous projects. 
Additionally, she has been in charge 
of the production of the L’Boulevard 
Festival in Casablanca since 2014, 
and is as an expert/consultant on 
different projects and institutions. 
Ghita is also a steering committee 
member for: the African Culture 
Fund, the Music in Africa Foundation, 
and the International Music Council.

Mylène Lauzon
Director, La Bellone (Belgium)

Mylène Lauzon has worked with 
performance artists since 1998. 
She first left Montreal and moved to 
Brussels in 2004 where she worked 
mainly as a dramaturge for choreog-
raphers and theatical artists. Her first 
book, Holeulone, was published in 
2006 by Le Quartanier. She followed 
this success with her second book, 
Choreographies, Six Spaces For 
Dance-Writing in 2008. Paralleling her 
work as an artistic collaborator and 
writer, Lauzon took over the direction 
of Brussels’ La Bellone house for 
performing arts in February 2015. La 
Bellone is a place for research and 
reflection, as well as a dramaturgical 
tool for performance artists and all 
those interested in the creating stage 
performances.
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Mikaël Mohamed
Head of International  
Relations, Mucem (France)

Mikaël Mohamed has been in 
charge of international relations 
at the Museum of European and 
Mediterranean Civilisations of Europe 
and the Mediterranean (Mucem) 
since its inception in 2013. He 
previously worked for the Minister 
of Foreign Affairs as a culture and 
communication officer at the French 
Institute in Riga, Latvia (2004-2007) 
before acting as director of the 
French Institute in Tetouan, Morocco 
(2008 – 2012). In 2007, he fundraised 
for medical research in Paris.
 
Elena Polivtseva

Head of Policy and Research, 
International Network for 
Contemporary Performing 
Arts – IETM (Belgium)

Elena is Head of Policy and Research 
at IETM. Her role entails coordinating 
and implementing IETM’s publication 
and research projects. She also anal-
yses European Union policies in addi-
tion to developing IETM’s advocacy 
strategy and actions at the EU level. 
She was a member of the Board of 
Culture Action Europe, a cross-sector 
network advocating for culture at the 
EU level. Elena is also a project man-
ager for Perform Europe. Besides 
her experience in the cultural sector, 
Elena worked in a multinational com-
pany, in an NGO, and an EU affairs 
consultancy. Elena holds a Bachelor’s 
degree in International Relations, a 
Master’s degree in European Studies, 
and a diploma in European non-profit 
advocacy.

Mohab Saber
Regional Coordinator All-Around 
Culture, MitOst (Germany)

Mohab Saber is a Cultural Manager 
and Creative Producer with ground-
ed experience in the MENA region 
and Europe, committed to the 
non-profit independent cultural 
sector. His work experience revolves 
around developing and managing 
cultural programmes focused on the 
promotion of freedom of expression 
and empowering cultural operators. 

His engagement in the cultural sec-
tor led to success in managing and 
implementing complex regional cul-
tural programmes and multi-layered 
projects, through which he increased 
access to culture and enhanced the 
regional collaboration between both 
regions. He is the Regional Lead 
Coordinator for "All-Around Culture," 
a four-year EU-funded programme 
aimed at fostering a vital cultural 
ecosystem in seven countries across 
the MENA region.

Christos Savvidis 
Founding Director of ArtBOX 
– Creative Arts Management 
(Greece)

Christos Savvidis is the founding di-
rector of ArtBOX and is currently the 
artistic director of Tale of X Cities, in 
partnership with the Goethe-Institut 
Thessaloniki and more than 12 cities 
in Northern Greece. Savvidis is also 
Executive Director of the FREIRAUM 
pan-European platform. He has 
curated projects and exhibitions, 
such as: "Making Words", within the 
framework of the international art 
exhibition of the 53rd Venice Biennale 
titled "Making Worlds" (co-curator 
and co-organizer, 2009) and "Europe 
Exists", curated by Harald Szeemann 
and Rosa Martinez (assistant cura-
tor, 2003). He is a member of IKT 
(International Association of Curators 
of Contemporary Art) and AICA 
(International Art Critics Association).

Fida Touma
Director General, A M Qattan 
Foundation (Palestine)

Fida Touma is the Director General 
of the A.M. Qattan Foundation, 
a Palestinian non-profit develop-
mental Foundation working in the 
fields of culture and education. 
Prior to joining AMQF, Fida was the 
Director of the Old City of Jerusalem 
Revitalization Programme at Taawon 
and co-led the Riwaq Centre for 
Architectural Conservation. She 
holds a B.Sc. in Architecture from 
Birzeit University and an MA in 
Public Policy & Administration from 
UMass-Amherst. She is trained as 
an architect specializing in historic 

building conservation and manage-
ment and is involved in the non-profit 
cultural sector in partnership build-
ing, resource mobilization, public 
engagement and strategic planning 
in addition to being part of several 
civil society initiatives in Palestine.

Luka Piškorič
Co-founder and Managing 
Director of Poligon (Slovenia)

Luka Piškorič is co-founder and man-
aging director of both the Poligon 
Institute for development of creative 
industries and the Poligon Creative 
Centre, the first Slovenian creative 
hub. With over 25 years of expe-
rience in the cultural and creative 
sectors, he works internationally as 
an expert focused on bottom-up 
development, creative and cultural 
hubs, audience development and 
new economic models. Luka is a 
member of the council at the Cultural 
Policy Designers Network and mem-
ber of the board of directors of the 
European Creative Hubs Network.

Moderation

Sana Ouchtati
Independent Expert and Adviser 
on international cultural relations 
and partnership development 
(Belgium) 

Sana steers important initiatives 
dedicated to International Cultural 
Relations. She has worked with 
over 30 countries and has built 
relationships across the diplomatic, 
governmental and cultural sectors. 
She currently acts as director of 
the Cultural Relations Platform and 
is coordinating the MORE EUROPE 
initiative. Previously, she worked with 
European institutions and has been 
responsible for the cultural dimen-
sion of the EU’s external relations 
(with the ACP, MENA, and emerging 
countries). She holds two Master’s 
degrees, one in European Union 
policies and the other in International 
Relations, along with a thorough 
knowledge of the cultural field, in-
ternational relations, EU policies and 
instruments dedicated to external 
relations and culture. 
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Lessons for the Future 
Expressed and put forward  
by participants in the Halaqat 
expert roundtables.

Collected by Dounya Hallaq,  
Maud Qamar, Tomas Van Respaille. 
Edited by Sana Ouchtati.
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خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

Stress the importance of 
physical mobility. While 
participants recognise the 
devastating effects of air 
travels on the environment, 
they are concerned that 
their carbon footprint will 
be used as an excuse to 
put more hindrances on 
their already challenged 
international mobility. 
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Stress the fact that many 
activities and forms of 
cultural expression cannot 
be digitalized and that human 
interactions are still crucial 
to building meaningful and 
genuine collaborations. Even 
if streaming platforms have 
given increased visibility 
to artists from the Arab 
countries, many of them 
witnessed and reported that 
online income, for reasons 
related to algorithms, 
territory, copyrights, etc., 
is scarce and not granted.

Lessons for the Future
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Facilitate and ease the visa 
application process and 
make it more transparent 
for cultural practitioners 
applying to EU countries. 

 Develop a ‘cultural passport’ 
for cultural operators & artists 
from the region that allows 
them to travel to EU countries 
for reasons related to their 
cultural activities and work. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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 Address the EU to encourage 
the delivery of cultural 
passports and/or long-term 
visas by the Arab League of 
States to promote South-
South mobility.

Promote South-South 
mobility, especially between 
Arab countries but also with 
the African, Caribbean and 
Pacific (ACP) countries. 

Lessons for the Future
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 Work together to advocate 
towards Arab countries’ 
governments in order to 
raise awareness about the 
importance of the cultural 
sector as a vital sector in 
a society and to support 
artists’ mobility needs. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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 Share best practices, 
among artists and cultural 
institutions from the Arab 
countries, to ease and promote 
mobility while reinforcing 
their support to each other 
and avoiding a reliance 
on external funding only 
(including European funding).

Lessons for the Future

Mobility

POSITIVE EXAMPLE

To improve the conditions of mobility,  
Mucem offers 2 extra days to all the 
artists that they invite to Marseille. 

"Artists Visas Committee" (French 
initiative supporting professionals  
in the music industry to obtain visas).

Mobility info points such as  
"MobiCulture".

Culture Moves Europe is the new per-
manent mobility scheme funded by 
the Creative Europe programme and 
implemented by the Goethe-Institut 
e.V. It offers grants to artists, cultural 
professionals and host organisations 
from and to all Creative Europe 
countries working in the sectors of ar-
chitecture, cultural heritage, design, 
literary translation, music, visual arts 
and performing arts.

RESOURCES

"Retracing Roots and Tracing New 
Routes: Mobility and Touring in North 
Africa": a study by Lara Bourdin (Art 
Moves Africa):

"Surviving the Paradoxes of Mobility": 
a report by Khadija El Bennaoui on 
the mobility of artists from the Global 
South (as part of the UNESCO 2018 
Global Report): 

"Re-imagining the Mobility  
of Artists and Cultural Professionals": 
a report by Sekhar Anupama on the 
mobility of artists from the Global 
South (as part of the UNESCO 2022 
Global Report):
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Arab  
Artists
and 
Free 
Mobility 
by Dhyaa Joda
It is a well-known fact that most Arab 
passports have a poor ranking, and 
that securing a tourist or cultural visa 
is not easy. This mainly applies to 
EU countries, Schengen states, and 
even Arab countries. Does it make 
any difference being an Arab artist? 

Working in the arts, in all their 
various genres, is an occupation 
that requires frequent travel. This 
means artists are global citizens in 
most cases. There are many reasons 
and purposes for travelling, namely: 
exhibiting works of art, participating 
in competitions and festivals, viewing 
and learning about other artists’ 
productions, acquiring an education 
whether through workshops or study 
programs, and securing support and 
funding for projects. One example 
would be the film festivals that are 
considered a market for film direc-
tors to present their works to produc-
tion companies. Undeniably, all these 
events allow Arab artists greater 
opportunity to travel, albeit one that 
is limited and highly complicated. 

The first destination of Arab artists 
is Europe, which may be due to 
geographic proximity on the one 
hand, and to the common cultural 
history on the other. Many countries 
from both regions share political, 
economic and cultural relationships 
that stretch over different eras in 
human history. Despite the colonial 

nature of these relationships, they 
have forged scientific and cultural 
ties as taught in school books. We 
can clearly notice the European inter-
est in Arab culture, through cultural 
organizations that have established 
offices for them in most Arab cities 
(the relatively safe ones), where they 
fund cultural and artistic projects, 
hold expositions and exhibitions and 
deliver language courses, as well 
as creating interpersonal cultural 
exchanges; in other words, send-
ing certain persons from the host 
countries to other countries, and vice 
versa. The most important institutes 
are the French Cultural Institute, the 
Goethe Institute, as well as the Arab 
World Institute in France. 

EUROPE SHUTS ITS DOORS

Despite the above-mentioned facts, 
the chances for mobility that Arab 
artists have are very limited due to a 
number of reasons; mostly, there are 
the economic and political aspects 
that are related to the domestic 
policies of Arab countries and 
their relationship with Europe. As 
well, political challenges comprise 
many factors, including corruption 
and nepotism present in cultural 
organizations, which gives priority to 
those who worship those in power, 
regardless of the quality and value 
of their artistic works. The poor 
regional security situation has had 
a great impact on mobility, ranging 
from the departure of airlines to the 
sealing off of neighbouring country’s 
borders, let alone shuttering global 
cultural and media institutions that 
are considered a window to cultural 
exchange and mobility. With the 
exception of rich Arab countries 
that have strong economic ties with 
Europe, the economic issues in 
other Arab countries are related to 
artists’ inability to afford their travel 
expenses and the non-guaranteed 
nature of visas. 

Some artists have excellent oppor-
tunities at times, such as invitations 
from festivals and well-established 
cultural entities; however, this means 

that these artists have to embark 
upon a long journey to secure a 
visa from the Schengen states that 
impose numerous, onerous require-
ments which are most likely unattain-
able, with the aim of reducing the 
number of potential migrants. These 
requirements include having a huge 
sum of money in one’s bank account, 
owning a property, or having a public 
job—such requirements are not 
typically met by Arab artists. 

As a result, many artists resort to 
risky undertakings and illegal mi-
gration to Europe, in search of safer 
alternative homelands and more 
freedom where they can practice 
their professions and produce ideas 
and projects, away from the taboos 
of the state and society. Many of 
them die along the journey in the 
desert, are drowned in the sea, or 
lose their lives in a number of other 
different ways. 

There are similar reasons hindering 
Arab artists from travelling to and 
from Europe, and depriving them 
of the opportunity to develop their 
talents and abilities, as well as from 
moving between countries in the 
Arab region. In addition to tense 
political relationships between 
some countries in the region where 
governments hold the citizens of 
other countries accountable for the 
stances of their government, there 
are other reasons related to the 
organization for which the artists 
or journalists work, or to religion 
or sectarian allegiances, which 
can amount to imprisonment or 
even killing. Besides, Arab cultural 
institutions are often governmental 
or regime-abiding institutions that 
follow their directions—be they 
political, social or religious, which 
could lead to ruptures and schisms 
between artists and such institutions; 
hence, compounding their isolation 
and furthering the mobility challeng-
es, both internally and externally.

With respect to my personal ex-
perience as a film director, I have 
encountered and been confronted 
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with numerous mobility and work-re-
lated difficulties in Iraq due to security 
and political reasons. Additionally, 
moving to and from Arab countries 
was nearly impossible although I hold 
an Arab Iraqi passport. At such times, 
I managed to visit only two countries 
neighbouring Iraq, and during both 
visits, I didn’t have pleasant memories 
with the border and airport police. 

Now, I travel more between Arab 
countries, and it saddens me to see 
how poor the cultural exchange is, 
and how difficult it is to travel between 
the countries in the region. I am 
almost certain that most countries do 
not know about each other’s cultural 
productions. Moreover, the barriers 
have become even greater due to war, 
sectarian and religious divergences, 
and economic deterioration at large. 

Finally, we certainly value the 
attempts and efforts of the cultural 
institutions working to break down 
such barriers, or at least seeking to al-
leviate their effects. However, we real-
ize that such attempts are challenged 
by the EU’s political bureaucracy. 
Also, their number is not sufficient 
compared to the size of Arab coun-
tries, their populations, proximity, and 
historical relationship with Europe 
which will continue by definition, and 
will have positive or negative effects 
depending on a number of aspects, 
although mainly the cultural aspect. 

The lack of cultural and artistic 
exchanges between Europe and the 
Arab world has had a considerable 
negative effect, not only on the 
cultural level, but also on the political 
and social levels, including on immi-
gration, language and many other 
areas that art can help to understand 
and explain, as well as to lessen the 
huge gap between both parties while 
reducing the ignorance caused by 
such vast intellectual gaps that will 
necessarily create further extremism 
and racism..
Dhyaa Joda

Filmmaker

واللغــة، وغريهــا مــن امللفــات الــي قــد 
يســاعد الفــن عــى فهمهــا ورشحهــا، كمــا 

قــد يجــر الفــن الفجــوة الكبــرية بــن 
الطرفــن، ويســاعد عــى تبديــد اجلهــل 

يــة  الــذي ينتــج عــن هــذه املســافات الفكر
ز بالــرورة  يــة..الشاســعة، والــي ســتفر يــد مــن التطــرف والعنرص املز

ضيــاء جودة
ج مخر

Dhyaa Joda Arab Artist and Free Mobility 
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الفنان 
العريبّ 
ية  وحر
التنقل

ضياء جودة
ليــس خفًيــا عــى أحــد أن معظــم جــوازات 

الســفر العربّيــة تحتــل مراتــب متدنيــة، 
ــة  واحلصــول عــى فــزا ســياحية أو ثقافّي

ليــس باألمــر الســهل، وهــذا ينطبــق بدرجــة 
أساســية عــى االتحــاد األوريب ودول 

البلــدان العربّيــة نفســها.  الشــنغن، وحــى 
ًنــا عربّيــاً يشــكل اختالًفــا؟   هــل كــون املــرء فنا

 
الفــن بفصائلــه املختلفــة يعتــر مــن  إن 
املهــن الــي تتطلــب الكثــري مــن الســفر، 

فالفنــان مواطــن كــوين بأغلــب األحــوال، 
والســفر تتعــدد أســبابه وأهدافــه، 

أهمهــا عــرض اإلنتــاج الفــيّ واملشــاركة 
واملشــاهدة  واملهرجانــات،  املســابقات  يف 

يــن،  والتعــرف عــى نتــاج فنانــن آخر
والتعلــم، ســواء مــن خــالل الــورش أو 

الرامــج الدراســية، وكــذا للحصــول عــى 
يع.  الدعــم والتمويــل مــن أجــل املشــار
الســينمائّية  املهرجانــات  لذلــك  ومثــال 

الــي تعــد ســوقاً للمخرجــن لعــرض 
بضائعهــم عــى رشكات اإلنتــاج. ال 

ننكــر أن كل مــا ذكــر يســمح للمواطــن 
العــريّب الفنــان بــأن يكــون لديــه فرصــة 
أكــر للتنقــل، وإن كانــت هــذه الفــرص 

ــدات.  ــري مــن التعقي محــدودة وتحمــل الكث
 

العربّيــة يه  املنطقــة  لفنــاين  الوجهــة األوىل 
وبــا؛ ولعــل هــذا يعــود للقــرب اجلغــرايف  أور
يــخ الثقــايفّ املشــرك بــن  مــن ناحيــة، وللتار

املنطقتــن مــن ناحيــة أخــرى؛ حيــث جمعــت 
بــن كثــري مــن بلــدان هاتــن املنطقتــن 

وثقافّيــة  واقتصاديــة  عالقــات سياســّية 
يــخ  عــى مــدى حقــب مختلفــة مــن تار

يــة. وعــى الرغــم مــن اتســام هــذه  البرش
لكنهــا  االســتعماري،  بالطابــع  العالقــات 

شــكلت ترابًطــا علمًيــا وثقافّيــا يــدرس يف 
ــرى االهتمــام  الكتــب الدراســية. يمكــن أن ن
ــا مــن خــالل  ــة جلًي ويّب بالثقافــة العربّي األور
ــم إنشــاء مكاتــب  ــة الــي ت املنظمــات الثقافّي
ــة )اآلمنــة نســبيا(،  هلــا يف أغلــب املــدن العربّي

ــة  يع ثقافّي ــل مشــار ــي تقــوم بتموي وال
ــة، وإقامــة املعــارض، وتقديــم دورات  وفنّي
اللغــات، باإلضافــة اىل خلــق تبــادل ثقــايفّ 

بــن األفــراد، أي إرســال بعــض األفــراد مــن 
البلــد األم والعكــس.  البلــدان املضيفــة إىل 

ومــن أهــم هــذه املعاهــد املعهــد الثقــايفّ 
، ومعهــد جوتــة األملــاين، باإلضافــة  الفرنــيّ

إىل معهــد العــامل العــريّب يف فرنســا.

وبــا تغلــق أبوابهــا أور

بالرغــم مــن هــذه املعطيــات، إال أن فــرص 
تنقــل الفنــان العــريّب تبقــى محــدودة جــدا؛ 

وهــذا يعــود ألســباب عديــدة: أهمهــا 
املتعلقــة  والسياســّية،  االقتصاديــة  األبعــاد 

الداخليــة،  العربّيــة  البلــدان  بسياســة 
ــات  ــل الصعوب ــا. تتمث وب وعالقاتهــا مــع أور

السياســّية بعــدة عوامــل؛ منهــا الفســاد 
الثقافّيــة،  املؤسســات  داخــل  واملحســوبية 
ممــا يعطــي أولويــة االســتفادة ملتملقــي 

الســلطة، بغــض النظــر عــن جــودة وقيمــة 
. يؤثــر الوضــع األمــي  نتاجهــم الفــيّ

التنقــل بشــكل  املتــدين للمنطقــة عــى 
كبــري، يبــدأ مــن رحيــل وكاالت الطــريان، 
إىل قطــع احلــدود مــع البلــدان املجــاورة، 

ناهيــك عــن إغــالق مكاتــب املؤسســات 
الثقافّيــة واإلعالميــة العامليــة، الــي تعــد 
إحــدى نوافــذ التبــادل الثقــايفّ والتنقــل. 

أمــا األســباب االقتصاديــة، فنســتثي منهــا 
الــي تربطهــا  الغنيــة  البلــدان العربّيــة 
وبــا،  عالقــات اقتصاديــة قويــة مــع أور

وتتمثــل بعــدم قــدرة الفنــان عــى تحمــل 
تكاليــف الســفر والتأشــرية غــري املضمونــة.   

 
تتوفــر لبعــض الفنانــن فرًصــا ممتــازة 
نــا، مثــل دعــوات مــن مهرجانــات  أحيا

يقــة؛ ولكــن هــذا  ــة عر وجهــات ثقافّي
يعــي أن عــى هــؤالء الفنانــن أن يبــدؤوا 

رحلــة طويلــة للحصــول عــى التأشــرية، 
فاألمــر يتطلــب رشوًطــا كثــرية قــد تكــون 
بأمــل  الشــنغن  يــة، تضعهــا دول  تعجز

يــن. مــن هــذه  تقليــل أعــداد املهاجر
الــرشوط، وجــود مبالــغ ماليــة كبــرية يف 

احلســاب املــرصيف، أو عقــار، أو وظيفــة 
حكوميــة، ويه رشوط ال يتوفــر أي 
ويّب عــادة.   منهــا لــدى الفنــان األور

 
ــري مــن الفنانــن إىل املغامــرة  يلجــأ الكث

وبــا،  واهلجــرة غــري الرشعيــة اىل أور
بحثــا عــن أوطــان بديلــة أكــر أمًنــا، 

يــة، ُتمكنهــم  وفضــاءات أوســع للحر
مــن أن يمارســوا عملهــم، وأن 

يع بعيــدا عــن  ا ومشــار ينتجــوا أفــكاًر
ــري  ــة واملجتمــع، لكــن الكث تابوهــات الدول

منهــم يلقــى حتفــه يف الصحــراء، أو 
غرقــا يف البحــار، أو بطــرق أخــرى. 

 هنــاك أســباب مشــابهة لتلــك الــي 

وبــا  تمنــع تنقــل الفنانــن العــرب مــن أور
وإليهــا، وتحرمهــم مــن تطويــر مواهبهــم 
التنقــل  مــن  أيًضــا  تمنعهــم  وإمكاناتهــم، 

بــن بلــدان املنطقــة العربّيــة، ونضيــف اليهــا 
ــرة بــن بعــض  العالقــات السياســّية املتوت

ــدان املنطقــة، حيــث تحاســب احلكومــات  بل
العربّيــة مواطــي الــدول األخــرى عــى 
مواقــف حكوماتهــم، أو حســب اجلهــة 

ــان أو الصحفــي،  ــي يعمــل لديهــا الفن ال
ــه الديــي أو  ــا يحاســب عــى انتمائ وأحيان

الطائفــي، وقــد يصــل املوضــوع إىل الَســجن 
نــا. باإلضافــة لذلــك،  وحــى القتــل أحيا

لًبــا  الثقافّيــة العربّيــة غا فــان املؤسســات 
مــا تكــون مؤسســات حكوميــة، أو تنصــاع 

لألنظمــة احلاكمــة وتوجهاتهــا، ســواٌء 
اجتماعيــة  أو  توجهــات سياســّية  أكانــت 

أو دينيــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل 
قطيعــة بــن الفنــان وتلــك املؤسســات، 
يــد مــن عزلتــه، ويصعــب عليــه  ممــا يز

التنقــل داخــل البــالد وخارجهــا. 
  

ج،  عــى صعيــد تجربــي الشــخصية كمخــر
واجهــت الكثــري مــن الصعوبــات يف 

التنقــل والعمــل داخــل العــراق بســبب 
ــة والسياســّية، وكذلــك  األوضــاع األمني

ــة وإليهــا  تنقــي مــن الــدول العربّي
كان شــبه مســتحيل، بالرغــم مــن أنــي 
. نجحــت  ــاً ــا العربّي ا عراقّي ًز أحمــل جــوا
يف حينهــا بالذهــاب ألســباب فنّيــة إىل 
دولتــن فقــط مــن دول جــوار العــراق، 

ــايت  ي يارتــن مل تكــن ذكر ويف كال الز
مرشقــة مــع رشطــة احلــدود واملطــارات.  

نــا أتنقــل اآلن بــن الــدول العربّيــة  أ
بوتــرية أكــر. لكــن مــا زال يحزنــي ضعــف 

، وصعوبــة الســفر  التبــادل الثقــايفّ
بــن دول املنطقــة، بــل أكاد أجــزم 

أن أغلــب الــدول ال تعــرف شــيًئا عــن 
املنتــج الثقــايفّ للــدول األخــرى. ارتفعــت 

احلواجــز وتعاظمــت بســبب احلــروب، 
وتراجــع  الدينيــة،  الطائفيــة  والتفرقــة 

املســتويات االقتصاديــة بصــورة عامــة. 
ختامــا، نحــن نثمــن بــكل تأكيــد املحــاوالت 
ــة  ــي تبذهلــا املؤسســات الثقافّي واجلهــود ال

الــي تعمــل عــى كــر تلــك احلواجــز، أو 
ننــا نــدرك  عــى األقــل تخفيــف آثارهــا؛ إال أ

بالبريوقراطيــة  تلــك املحــاوالت تصطــدم  أن 
السياســّية لالتحــاد األوريب، كمــا أن عددهــا 

ــة،  غــري كاف قياًســا بحجــم الــدول العربّي
يخيــة  التار وعــدد ســكانها، وقربهــا وعالقتهــا 

وبــا، والــي بالــرورة ستســمر، وتأثــر  بأور
ــا، اعتمــاًدا عــى الكثــري  ًب ســلًبا أو ايجا

مــن اجلوانــب، ومــن أهمهــا الثقافــة. 
لفــيّ يب لثقايفّ وا ا لتبادل  ا إن غياب 
ثر ســلب أ له  لعريّب  ا لعامل  وبا وا أور ن 
عى اجلانب الثقــايفّ  ي كبري،ثقــايفّ ال 

فحســب، بــل عى اجلوانــب السياســّية 
ــة أيًضــا، ومنهــا ملــف اهلجــرة  واالجتماعي

يــة التنقــل الفنــان العــريب وحر ضيــاء جودة
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Dance With a Bullet is a documentary film 
 — spanning over ten years — that tells two 
intertwined stories: that of Dhyaa Joda, a 23-year 
old Iraqi filmmaker, and that of Anmar Taha, a 19-
year old Iraqi dancer. In 2004 Anmar was shot in 
Baghdad. As a result, in fear of his life, he fled Iraq. 
As did Dhyaa. Since then — over the course of many 
years and in several countries — the filmmaker has 
continued to document the dancer. 

Dance 
With a Bullet

إن االنتقال من 
مدينة تأكلها 

نريان احلرب 
إىل مدينة آمنة 

أشبه بالسفر 
عرب آلة الزمن.

Dance With a Bullet
EAU/BE, 2020, 57' 
Director: Dhyaa Joda / Production: 
Talal Al-Muhanna, Maarten 
Schmidt / Editing: Geert Veuskens 
/ Music: Ata Guner

Screened at Bozar, Brussels, 14 
March ’22, followed by a Q&A with 
Dhyaa Joda moderated by Livia 
Tinca.

Dhyaa Joda Dance With a Bullet Cinema
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الرقــص مــع 
رصاصــة

الرقــص مــع رصاصــة فيلــم وثائقــي، وقــد امتــد تصويــره لعــر 
ســنوات. يــروي الفيلــم حكايتــن متداخلتــن: حكايــة ضيــاء 

يــن، وحكايــة  جــودة- وهــو صانــع أفــام عــرايق يف الثالثــة والعر
أنمــار طــه، راقــص عــرايق يف التاســعة عــرة مــن عمــره. يف 

2004، فــر أنمــار مــن العــراق خوفــا عــى حياتــه بعــد إطــاق النــار 
رت مــع ضيــاء  عليــه يف بغــداد. وكانــت نفــس الظــروف قــد تكــر

أيضــا. ومنــذ ذلــك احلــن، اســتمر صانــع الفيلــم ضيــاء يف توثيــق 
حيــاة الراقــص أنمــار عــى مــدى عــدة ســنوات ويف عــدة دول.

ســـينما الرقــص مــع رصاصــة ضيــاء جودة

الرقــص مــع رصاصــة
الفيلــم إنتــاج كويــي بلجيــي مشــرك، عام 

2020، ومدتــه 57 دقيقــة
املخــرج: ضيــاء جــودة/ إنتــاج: طــالل املهنا 

ومارتــن شــميدت / مونتــاج: جــريت 
فوســكنس/ موســيقى: آتــا جونــر.

 Bozar را ُعــرض الفيلــم يف مركــز بــوز
بربوكســل يف 14 مــارس 2022، تمــت دعــوة 

ضيــاء جــودا إىل جلســة مناقشــة مــع اجلمهــور 
حــول فيلمــه ، وأدارتهــا ليديــا تينــكا.
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Growing up in Syria, in a Druze city, was like a little 
cosmos for me. After joining the Red Cross and  
working with people from different backgrounds,  
I was filled with the urge to see outside of the place 
that I had grown up in and was raised to believe in, 
and I started to question everything around me. Of 
course, a lot of that came with a great deal of chal-
lenges in that small culture, as it’s not open to being 
questioned. 

Moving to Europe opened a lot of doors to me, and 
showed even how the real world functions and that 
the world is bigger than I had imagined. Reading of 
many scientific theories and about the history of our 
planet and how it was created was the opposite of 
what I had learned in my little town. 

In Brussels, there is no one fixed identity to the place, 
and that always baffled me, because I was raised to 
believe that everyone has roots they can go back to; 
but, after leaving my place of birth, my roots were out 
and the struggle of my identity was always some-
thing I still reckon with. 

During my studies in film school, I realised most of 
the subjects that I had worked on were related to the 
questioning of my identity. After my studies, I felt it 
was important for me to produce long films about 
my identity and my decision. I started to inquire into 
the history of my religion, one that had played such a 
large role in forging my identity growing up. After a 
great deal of searching I met Amjad, a religious man 
from the Druze culture who had come to Europe with 
his family and maintained his beliefs. 

My journey started with a little interview with him at 
his home that reminded me of my city, as he main-
tained the same lifestyle he had in Syria, displaying 
to me the differences in our decisions despite that we 
were both taught to believe in the same things and 
had different lives in Europe.

Moving forward in this project raised many questions 
for me, mainly: "How do our decisions influence our 
identity, and the reverse?", "How do our circum-
stances impact our identity?", and "How big of a role 
does nostalgia play in building a new identity?" 

يا، كان بمثابة عامل  يـــة يف ســـور ز النشـــوء يف مدينـــة در
صغـــري بالنســـبة يل. فحـــن انضممـــت إىل الصليـــب األحمر، 

عملـــت مع أشـــخاص مـــن مختلـــف املناطق، اليشء الذي 
بيت فيه  لـــذي تر ج حدود املـــكان ا دفعـــي ألن أرنـــو خار

بـــدأ بالتشـــكيك يف كل يشء من حويل. وآمنـــت بـــه، وأ
بالتأكيـــد كل ذلـــك أىت مـــع صعاب يف ذلـــك املجتمع 

لـــذي ال يرىض التشـــكيك بأي يشء  الصغـــري ا

وبـــا فتحـــت يل الكثري من األبواب،  اهلجـــرة إىل أور
ى كيـــف العـــامل الواقـــي يعمل من  وجعلتـــي أر

حـــويل، وكيف أن العامل هـــو أكرب ممـــا تخيلت 
يات  يـــخ كوكبنـــا ونظر يـــات العلمية وتار قـــراءة الكثـــري مـــن النظر

بيـــت عليـــه يف تلك املدينـــة الصغرية التطـــور، كان عكـــس مـــا تر

وكســـل ال يوجـــد هوية واحدة هلـــذه املدينة  يف بر
بيـــت عليه، أن  لـــدوام، ألن ما تر وهـــذا حريين عى ا

لـــكل شـــخص لديه جـــذور يعـــود إليها دائمًا
بيـــت فيها، جذوري غادرت  لكـــن بعـــد مغـــادرة املدينة الـــي تر

تلـــك املدينـــة أيضـــًا، ورصايع مع اهلويـــة كان قد بدأ

 ، خـــال دراســـي يف كلية اإلخراج الســـينمايئّ
الي  الشـــخصيات واملواضيع  الحظـــت أن جميـــع 

اهلوية. بـــرايع مع  أعمـــل عليهـــا مرتبطة 
وري أن أعمل  بعـــد تخـــريج يف اجلامعة، كان مـــن الرض

عـــى فيلم يعاجل مســـألة رصايع مـــع اهلوية، ومع 
اخليـــارات الـــي قمت بهـــا ســـعيا لبناء هويي. 

زي الذي لعب  لـــدر ا يخ الدين  تار بـــدأت البحث عـــن 
ا كبـــرًيا يف بنـــاء هويي يف تلـــك املدينـــة. وبعد بحٍث  دوًر

زي متدين، أىت إىل  التقيـــت بأمجد، رجـــل در طويـــل، 
نـــه بديانته.   وبـــا مـــع عائلته وحافظ عـــى إيما أور
بـــدأ العمـــل مع أمجـــد عى هـــذا الفيلـــم بمقابلة 

مطولـــة معـــه يف بيته الذي ذكـــرين بمدينـــي الصغرية، 
يته.  يـــة الـــي حملهـــا معه مـــن قر ز بتفاصيلـــه الدر

ى االختاف بن آرائنـــا وقراراتنا،  هـــذا جعلـــي أر
البيئـــة املجتمعية، ثم  نفـــس  رغـــم نشـــوئنا يف 

وبا. بنـــاء حيـــاة مختلفـــة كليًا يف أور

مـــع العمل املســـتمر عى هـــذا الفيلـــم جعلي 
أالحـــظ الكثـــري من األســـئلة ومنها:

عـــى هويتنا؟ والعكـــس صحيح؟،  تؤثر قراراتنـــا  )كيـــف 
وفنا الـــي نعيشـــها عـــى هويتنا ؟، وما الدور  وكيـــف تؤثـــر ظر

لـــذي يلعبـــه احلنـــن إىل املايض يف بنـــاء هوية جديدة؟(  ا

Louay Dabous Once Upon a Time in Damascus Audiovisual Residency

Louay Dabous participated in 
the Halaqat audiovisual residen-
cy in collaboration with Atelier 
Graphoui, Cinemaximiliaan and 
Sound Image Culture – SIC.

شــارك لــؤي دبــوس يف إقامـــة للفنــــون 
 Atelier Graphoui يــة يف الســمعية البرص

و Cinemaximiliaan وبمشــاركة 
Sound Image Culture – SIC
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Excerpts from "Jabal Al Druze,  
Al Druze mountain" by Hanna Abi 
Rachid, 1925. 

"I will be using this book that 
talk about the history of Druze 
and their believe to discuss with 
my character, Amjad, during my 
interviews."

لــؤي دبوس

43 التنقــل

يــةكان يا ما كان يف دمشق إقامــة للفنــون الســمعية البر
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Louay Dabous Once Upon a Time in Damascus Audiovisual Residency

44 265



مــن كتــاب جبــل الــدروز حلنــا أيب راشــد 1925.

45

ســأناقش هــذا الكتــاب مــع أمجــد يف 
سلســلة مقابــات. يتنــاول الكتــاب 

يــخ الــدروز ومعتقداتهــم. موضــوع تار

التنقــل

يــةكان يا ما كان يف دمشقلــؤي دبوس إقامــة للفنــون الســمعية البر
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Little  
Palestine  
(Diary of 
a Siege)

Abdallah Al-Khatib Little Palestine (Diary of a Siege) Cinema

تحت احلصار، 
امليش طقس من 

طقوس النجاة.
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Abdallah Al-Khatib was born in the 
Palestinian camp of Yarmouk in Syria 
and lived there until his expulsion by 
Daesh in 2015. During the siege of 
the camp by the Syrian regime's forc-
es, he and his friends documented 
the daily life of its inhabitants.

Little Palestine (Diary of a Siege)
LB/QA/FR, 2021, 89' 
Director: Abdallah Al-Khatib / 
Original screenplay: Abdallah Al-
Khatib / Producers: Mohammad 
Ali Atassi, Jean-Laurent Csinidis 
/Production: Bidayyat for 
Audiovisual Arts, Films de Force 
Majeure / Editing: Qutaiba 
Barhamji / Artistic advisor: Ahmad 
Amro / Sound design and mix: 
Pierre Armand / Color grading: 
Michael Derrossett / Production 
manager: Nora Bertone

Abdallah Al-Khatib was invited to 
the Halaqat Opening Festival on 
7th December ’22 to present his 
documentary film 'Little Palestine 
(Diary of a Siege)'. We met him 
afterwards to discuss his film,  
his views on filmmaking and the 
role of cinema in the cultural 
relations between Europe and  
the Arab world. 

An Interview of 
Abdallah Al-Khatib 
by Dounya Hallaq

How was the film Little Palestine, 
(Diary of a Siege) received in the 
Arab world?

Abdallah Al-Khatib In the Arab 
world, we have participated in three 
main festivals: Carthage in Tunisia, 
Ayyam Filastine in Palestine and Ajyal 
Film Festival in Qatar. We received 
several prizes at these three festivals. 
The public reception was also very 
good. Lots of discussions and ques-
tion and answer sessions took place 
following the screenings that were 
organised. In Tunisia, for example, 

the question of the Syrian Revolution 
is often frowned upon or misunder-
stood; and yet even there, no one 
questioned the reality of these sourc-
es and what is shown in the film.

What about the people of Yarmouk?

A.A. It depends. Some of them were 
disappointed because they thought 
that I hadn’t shown everything. I tried 
to concentrate as much as possible 
on this experience, but in the end, 
a documentary only represents the 
point of view of the director. Little 
Palestine represents what I wanted 
to show. On the other hand, I tried to 
have the film feature as many inhabit-
ants as possible, so I was in constant 
dialogue and debate with the people 
in the camp. It was also broadcast in 
Northern Syria, in the regions that are 
not under Assad’s control. It was a 
very special experience, there were 
discussions after the screening, and 
I think that the people appreciated 
the film. 

Today, I have two films in production 
on the Yarmouk camp. You see, in 
the Middle East, we all have many 
stories to tell, there is no need to 
search for them, as every detail of 
our everyday lives tells us something. 
For example, yesterday at 10 p.m., I 
had an idea. I called my cousin and 
asked him to film the small room on 
the upper terrace. It's tiny, but this 
is where we hold all the Revolution 
meetings, so I wanted to make a 
short film about this room. What I am 
saying is that there are always ideas 
around us we don't have to look very 
far. The same goes for fiction: we 
only need to look around to see a lot 
of inspiring elements. The question 
that remains is: how do you shape 
it? And the more the directors and 
editors are convinced by your story, 
the better it is shaped.

How was the film received in 
Europe?

A.A. It depends on where, as it has 
been screened in several festivals. In 
general, the reception was very good 

in France. To me, the French public is 
the most well-informed about the sit-
uation of Palestinians in Syria, though 
this is not the case in other countries. 
For example, when it was screened 
in Hamburg, it was also very well 
received, but the people did not 
quite understand what was going on 
in Yarmouk. No one really knew there 
was a siege.

I was very satisfied by the screening 
at Bozar where not only was the re-
ception very positive, but there were 
a lot of people attenting, especially 
during the Q&A. One could observe 
through the questions that people 
followed the film and the discussion. 
It was interesting to hear Arabs, 
Belgians, people from everywhere, 
asking questions and giving their 
points of view. I consider this to be 
exceptional and that I was very lucky, 
especially in this period when people 
need to clear their minds and are not 
going to the cinema to see films such 
as mine.

It is interesting that in the Q&A, a 
lot of questions were asked about 
Palestine while only a few were 
about Syria.

A.A. In fact, everything is linked. As 
Palestinians, we are paying the price 
twice: firstly, because we left our 
land, and have been a society scat-
tered throughout the region since 
1948. Secondly, because this same 
region is unstable and has experi-
enced many conflicts. The situation 
in Yarmouk is that of the Palestinians 
in Syria, but it is not disconnected 
from that in Syria. We see in the film 
that the Syrians also paid a price and 
lived in very harsh conditions.

The documentary genre has devel-
oped in recent years, especially in 
Syria. It includes more and more 
fictional or aesthetic elements. In 
your film, for example, we hear a lot 
of poetry, which is reminiscent of 
Mahmoud Darwish’s style.

A.A. The documentary genre has de-
veloped incredibly quickly in the last 

ســـينما فلســطن الصغــرى )يوميــات حصــار( عبــد هللا اخلطيــب
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20 years. Before there was only one 
way to make documentaries. Now we 
have plenty of tools: animation, voice 
overs … It becomes more like cinema 
– that is to say, a film that people 
want to see, which is not too frozen.
To me, the most important part is 
the story. We must be able to serve 
it, because if the story you tell is 
good, it will make its way to the 
public, regardless of the image, the 
director… So, you start by saying: I 
want to tell this story in particular. But 
if in all your archives you are missing 
a very important scene or aspect of 
the story, you can use techniques to 
fill the gap: you can use a drawing, 
for example. When I work on a film, 
I really work on the material, I think 
about filling in the gaps, all the imag-
es that might be missing.
Concerning poetry, I read a lot of 
Mahmoud Darwish’s works. But I 
didn’t quote or use anything from 
him. For instance, he wrote State of 
Siege (about his experience of the 
siege of Ramallah in 2002), which I 
read before and after the movie to 
make sure that what I wrote didn’t 
look like it (this can happen when you 
know an author well). I tried to focus 
on the things Darwish didn't see. This 
is rule no. 40: all sieges are different. 
So Darwish saw things that I didn´t 
see and vice versa.

What difficulties did you face while 
making your documentary?

A.A. You never know how and when 
it's going to end. Characters always 
take you to places you never thought 
about. The characters change 
and they change the "scenario". 
Moreover, they are not professional 
actors. Sometimes they don't want 
to be filmed. So, you have to come 
back later. You think you're going to 
finish a movie in a year, and it might 
take a lot longer.

In your opinion, what is the role 
of cinema in cultural relations be-
tween the Arab world and Europe?

A.A. Let’s assume that not every-
one has the patience to read UN 

reports and follow the news day by 
day. In reality, it is mostly the work of 
researchers and those interested in 
politics. Cinema is a tool to get the 
audience interested in these subjects 
in a simpler way. In Europe, cinema 
is a part of the culture. People have 
gone to the cinema since they were 
children, so they are used to these 
images. In Syria, it is quite different, 
but cinema allows us to have access 
to the European public.

It is important to remember that the 
goal is not to inspire solidarity. On 
the contrary! I always say to people: 
we don't need you to display solidar-
ity with the inhabitants of Yarmouk. 
Regardless, it disappeared years 
ago. The most important point for 
me is responsibility. The goal is to 
remind Europe that it is historically 
responsible for the destruction of 
societies and states today and to 
give European audiences the tools to 
understand their historical role and 
responsibilities (through colonization 
for instance). Being a Palestinian in 
Syria, I hear a lot of people telling me 
"I don't know what's going on in this 
region". I answer them: "Now that 
you've seen the film, you know. You 
can act".
   
Let’s take the example of Yemen. 
When we talk about Yemen, the only 
things that come to our minds are 
war and famine. I am convinced that 
even in these conditions, there is a 
civilian population that is organised, 
that carries political messages. But 
we don't want to see it because if we 
see it, we will have a responsibility 
towards them! We must therefore 
dispel these clichés about war zones 
that lead us to feel powerless, and 
cinema helps in that. Cinema allows 
a better understanding of the lives of 
a people, of a society. Cinema makes 
things more concrete, more tangible, 
more sensitive. It has a political role.
   
We also have problems with funding 
films in the region. Arab govern-
ments are generally dictatorial and 
will not give you the money to make 
a film that depicts reality and that 

contradicts their official rhetoric. 
Documentaries are thus the solution 
since they don't cost a great deal to 
make..
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تغلــف مناطــق احلــرب، وتقودنــا إىل الشــعور 
بالعجــز، وستســاعد الســينما يف ذلــك، حيــث 

إنهــا ُتمكننــا مــن فهــم حيــاة األشــخاص 
واملجتمعــات بشــكٍل أفضــل، وتســاعد يف 

يــد مــن الواقعيــة واحلساســية عــى  إضفــاء مز
األمــور. الســينما هلــا دوُر ســيايسّ بــال شــك. 

كمــا أن تمويــل األفــالم يف املنطقــة 
ليــس باألمــر اليســري، إذ يغلــب الطابــع 

الديكتاتــوري عــى احلكومــات العربّيــة بشــكٍل 
عــام، ولــن تمنحــك املــال لتصنــع فيلًمــا 

يصــور الواقــع، ويقــوض خطابهــا الرســمي. 
الوحيــد أمامنــا، ألنهــا ال تكلــف الكثــري..لــذا، فــإن األفــالم الوثائقيــة يه الســبيل 

ســـينما فلســطن الصغــرى )يوميــات حصــار( عبــد هللا اخلطيــب

مــا الصعوبــات الــي واجهتهــا يف 
إخــراج فيلمــك الوثائقــي؟

عبــد هللا اخلطيــب ال أحــٌد يعــرف أبــًدا 
كيــف ومــى ينتهــي األمــر، تأخــذك 

الشــخصيات دوًمــا إىل أماكــن مل تخطــر 
ببالــِك ُمطلًقــا، ويتغــريون، ويتغــري 

ــا  يو"، والشــخصيات هن معهــم "الســينار
ال تتمتــع باحرافيــة املمثلــن. وقــد ال 

يرغبــون أحياًنــا يف الوقــوف أمــام عدســات 
الكامــريات. لــذا، عليــك العــودة الحًقــا، 

فبعــد أن كنــِت تعتقديــن أنــك ســتنتهن 
مــن فيلمــك يف غضــون عــام، تٌفاجئــن 

بــأن األمــر قــد يســتغرق وقًتــا أطــول.

يف رأيــك، مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه 
ــة  ــاء العاقــات الثقافّي الســينما يف بن

بــن العــامل العــريبّ وأوروبا؟

عبــد هللا اخلطيــب فلنفــرض أننــا جميًعــا ال 
يــر األمــم املتحــدة،  نتحــى بالصــر لقــراءة تقار
ومتابعــة األخبــار يوًمــا بعــد يــوم. فهــذا يــروق 

أكــر للباحثــن، واملهتمــن بالسياســات. 
وهنــا يــأيت دور الســينما، فهــي أداة جلــذب 

يقــة  اهتمــام اجلمهــور هلــذه املوضوعــات بطر
أبســط. فأنــت تجديــن الســينما يف أوروبــا 

جــزًءا مــن الثقافــة. اعتــاد األوروبّيــون 
الذهــاب إىل الســينما منــذ نعومــة 

أظفارهــم، وأصبحــت هــذه الصــور شــيًئا 
معتــاًدا هلــم، األمــر الــذي يختلــف تماًمــا عــن 

يا، لكــن الســينما تتيــح لنــا  الوضــع يف ســور
فرصــة الوصــول إىل اجلمهــور األورويّب. 
علينــا دائًمــا أن نتذكــر أن هدفنــا ليــس 

حشــد التضامــن، بالعكــس! أقــول دائًمــا 
للنــاس: لســنا بحاجــة إليكــم إلبــداء التضامــن 

مــع ســكان الريمــوك، فقــد اختفــى هــذا 
التضامــن منــذ ســنوات. النقطــة األهــم 
بالنســبة يلّ يه املســؤولية. هدفنــا هــو 

يخًيــا عــن  تذكــري أوروبــا بأنهــا مســؤولة تار
تدمــري املجتمعــات والــدول الــذي نشــهده 

اليــوم، وإعطــاء اجلماهــري األوروبّيــة 
األدوات الــي تســاعدهم عــى فهــم 

يخيــة )نتيجــة  أدوارهــم ومســؤولياتهم التار
االســتعمار مثــال(. كــوين فلســطينّيا أعيــش 

يا، يســألي الكثــريون عــن غرابــة  يف ســور
جيــب: "اآلن بعــد أن 

ُ
الوضــع يف املنطقــة، وأ

شــاهدتم الفيلــم، أصبحتــم تعلمــون مــا 
يحــدث، ويمكنــك التــرصف وفقــا لذلــك". 
لنتحــدث عــن اليمــن كمثــال ألوضــح مــا 

أقصــده. عندمــا نتطــرق إىل احلديــث عــن 
اليمــن، ال تتبــادر إىل أذهاننــا ســوى احلــرب 

واملجاعــة. ولكــن، لــدي قناعــة أنــه حــى 
رغــم هــذه الظــروف، هنــاك ســكان مدنيــون 

منظمــون، يحملــون رســائل سياســّية، إال 
أننــا نعــزف عــن رؤيتهــا، ألننــا إذا رأيناهــا، 

فســوف نشــعر باملســؤولية تجاههــم! لذلــك 
علينــا التخلــص مــن األنمــاط اجلامــدة الــي 
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ُديع عبــد هللا اخلطيــب إىل افتتــاح 
 ۲۰۲۲ ۷ ديســمرب  مهرجــان "حلقــات" يف  

. قــدم فيلمــه الوثائقــي "فلســطن 
الصغــرية )يوميــات حصــار(".

التقينــا بــه بعــد ذلــك ملناقشــة فيلمــه 
وآرائــه حــول صناعــة األفــام ودور 

الســينما يف العاقــات الثقافيــة 
بــن أوروبــا والعــامل العريب.

مقابلة مع عبد هللا 
اخلطيب أجرتها ُدنيا حالق

كيــف تلقــى اجلمهــور يف العــامل العــريبّ فيلــم 
فلســطن الصغــرى )يوميــات حصــار(؟

عبــد هللا اخلطيــب شــارك الفيلــم يف ثالثــة 
مهرجانــات ُكــرى يف العــامل العــريّب: مهرجــان 
قرطــاج يف تونــس، ومهرجــان أيــام فلســطن 

الســنيمائية يف فلســطن، ومهرجــان 
أجيــال الســينمايّئ يف قطــر، وتلقينــا جوائــز 

عــدة يف هــذه املهرجانــات الثالثــة. وكان 
ــة،  ــا للغاي اســتقبال اجلمهــور للفيلــم رائًع
ودارت الكثــري مــن املناقشــات، وُعقــدت 

جلســات نقاشــية بعــد تنظيــم العــروض. 
ّية غالًبــا مــا  فمثــال، نجــد أن الثــورة الســور

تكــون قضيــة غــري مقبولــة، أو يســاء فهمهــا 
مــن جانــب الشــعب التونــيّ، ولكــن أثنــاء 

املناقشــات، مل يشــكك أحــد يف حقيقــة 
مصــادر الفيلــم، أو املحتــوى املعــروض.

ومــاذا عــن ُســكان مخيــم الريمــوك؟ 

عبــد هللا اخلطيــب اختلــف األمــر مــن 
صيــب بعضهــم 

ُ
شــخٍص إىل آخــر، فقــد أ

بخيبــة أمــل العتقادهــم أنــي مل أتطــرق 
لكافــة األمــور، وحاولــت الركــز قــدر اإلمــكان 

عــى هــذه التجربــة، ولكــن قبــل كل يشء، 
الفيلــم الوثائقــي ليــس إال تعبــرًيا عــن 

ج؛ لــذا، يعكــس فيلــم  وجهــة نظــر املخــر
فلســطن الصغــرى مــا أردت عرضــه فقــط. 
ومــن ناحيــٍة أخــرى، حاولــت أن أعــرض يف 
يحــة ممكنــة مــن الســكان،  الفيلــم أكــر رش

وســاعدين يف ذلــك أنــي كنــت يف حــوار 
ين مــع ُســكان املخيــم. ونقــاش مســتمر

وقــد تمكنــا مــن عــرض الفيلــم أيًضــا 
يا، تحديــًدا يف املناطــق  يف شــمال ســور
الــي ال تخضــع لســيطرة األســد، وقــد 

ينــا   خــاص. وأجر
ٍ
كانــت تجربــة مــن نــوع

مناقشــات بعــد العــرض، وأعتقــد أن 
الفيلــم اليق إعجــاب وتقديــر اجلمهــور.
لقــد صنعــت حــى اليــوم فيلمــن عــن 

مخيــم الريمــوك، فالنــاس يف ُبلــدان الــرشق 
األوســط لديهــم قصــص عــدة، وتفاصيــل 

احليــاة اليوميــة الكثــرية ُتغنينــا عــن البحــث. 

فمثــال، يف العــارشة مــن مســاء األمــس، 
طــرأت يل فكــرة. هاتفــت ابــن عمــي، وطلبــت 

منــه أن ُيصــور الغرفــة الصغــرية املُطلــة 
عــى الرشفــة العلويــة؛ فتلــك يه الغرفــة 

الــي جمعتنــا رغــم صغرهــا، واعتدنــا عقــد 
يــة هنــاك. أردت أن أصنــع  لقاءاتنــا الثور

فيلًمــا عــن هــذه الغرفــة. أقصــد بكالمــي، 
أن هنــاك دوًمــا أشــياُء حولنــا، فلمــاذا 

نذهــب بعيــًدا؟ وينطبــق ذات الــيء عــى 
اخليــال، ليــس علينــا ســوى أن ننظــر حولنــا 
يــد مــن العنــارص املُلهمــة. ويبقــى  لــرى املز

ســؤاٌل واحــد، كيــف ُيمكنــك تجســيد مــا 
ج واملؤلــف  شــاهدته؟ كلمــا زاد اقتنــاع املخــر

ع يف تجســيدها.   بقصتــك، كلمــا بــر
 

كيــف كان وْقــع الفيلــم عــى 
اجلمهــور األورويبّ؟ 

عبــد هللا اخلطيــب يرتبــط تأثــري الفيلــم 
بموطــن مــن يشــاهده؛ فلقــد عرضنــاه يف 
مهرجانــاٍت كثــرية، واســتقبله الفرنســيون 

اســتقبااًل حافــال. إن اجلمهــور الفرنــي 
يف رأيي هــو األكــر اطالًعــا عــى وضــع 

يا، الــيء الــذي  الفلســطينين يف ســور
ال تجــده يف الُبلــدان األخــرى. فمثــال، 

غ، الىق  عندمــا ُعــرض الفيلــم يف هامبــور
استحســاًنا كبــرًيا، ولكــن النــاس مل يفهمــوا 

تماًمــا مــا كان يجــري يف الريمــوك، فلــم 
يعــرف أحدهــم أن املخيــم تحــت احلصــار. 

 
كنــت راضًيــا تماًمــا عنــد عــرض الفيلــم 

يف مهرجــان بــوزار "Bozar"، حيــث كان 
ــا للغايــة،  اســتقبال اجلمهــور لــه إيجابًي

واجتمــع الكثــريون حلضــور املناقشــات، 
خاصــًة خــالل جلســة األســئلة واألجوبــة، 

واجلميــل أن األســئلة الــي طرحهــا 
املشــاهدون تؤكــد متابعتهــم للفيلــم 

واملناقشــة الــي جــرت حولــه. وكــم 
اســتمتعت عندمــا وجــدت العــرب، 

والبلجيكيــن، والنــاس مــن كل مــكان، 
يطرحــون األســئلة، ويعرضــون وجهــات 

نظرهــم. بالنســبِة يل، هــذا أمــرٌ اســتثنايئ، 
وأرى أن احلــظ حالفــي كثــرًيا، خاصــًة يف هــذه 

الفــرة، حيــث يحتــاج النــاس إىل تصفيــة 
أذهانهــم، والعــزوف عــن الذهــاب إىل 

الســينما ملشــاهدة أفــالم مثــل أفالمــي.        

كانــت غالبيــة األســئلة حول فلســطن 
يا. وقليــل منهــا كان عن ســور

عبــد هللا اخلطيــب ســتجد يف الواقــع 
خيًطــا يربــط كافــة األمــور ببعضهــا، ونحــن 
الفلســطينّيون ندفــع الثمــن مرتــن. أواًل، 

ألننــا تركنــا أرضنــا، وتشــتتنا يف جميــع 
أنحــاء املنطقــة منــذ عــام 1948. ثانًيــا، 

ُتعــاين املنطقــة ذاتهــا مــن عــدم االســتقرار، 
وشــهدت، وال زالــت تشــهد، العديــد مــن 

الزناعــات. الوضــع يف مخّيــم الريمــوك 
يا  يعكــس وضــع الفلســطينّين يف ســور
بوجــٍه عــام، ولكنــه ليــس منفصــاًل عــن 
يا بأكملهــا، إذ نــرى يف  الوضــع يف ســور

ّين أيًضــا )مثلهــم  الفيلــم أن الســور
ــا  ــا باهًظ مثــل الفلســطينّين( تكبــدوا ثمًن

وعاشــوا يف أوضــاع بالغــة القســوة. 

تطــور نــوع الفيلــم الوثائقــي يف 
الســنوات األخــرية ، خاصــة يف املنطقــة. 

اليــوم ، تتضمــن الكثــري مــن عنــارص 
خياليــة أو جماليــة. يف فيلمــك مثــا 

نســمع الكثــري مــن الشــعر الــذي 
يذكرنــا بأســلوب محمــود درويــش.

عبــد هللا اخلطيــب شــهد هــذا النــوع مــن 
األفــالم الوثائقيــة تطــوًرا بالــغ الرعــة عــى 

يــن عاًمــا املاضيــة، فلــم نعهــد يف  مــدار العرش
يقــًة واحــدًة فقــط لصناعــة  الســابق ســوى طر

األفــالم الوثائقيــة، أمــا اآلن فقــد أصبحــت 
لدينــا أدوات عديــدة؛ كالرســوم املتحركــة، 

والتعليــق الصــويت، وغــري ذلــك، حــى 
ــا ســينمائّيا  ــة طابًع اكتســبت األفــالم الوثائقي

– وهــو نــوع األفــالم الــي تجــذب اجلمهــور، 
يًبــا مــن املشــاهد الثابتــة. فهــي تخلــو تقر

مــن وجهــة نظــري، اجلــزء األهــم هــو 
القصــة، لــذا علينــا أن نبــذل قصــارى 

جهدنــا خلدمتهــا، ألنــه كلمــا كانــت القصــة 
يقهــا  الــي ترويهــا جيــدة، كلمــا وجــدت طر
بسالســة إىل قلــب اجلمهــور، بغــض النظــر 

ج. وهكــذا، يمكنــك  عــن الصــورة، واملخــر
يــد أن أحــي هــذه  بــدء احلديــث بقــول: أر

القصــة تحديــًدا. ولكــن إذا افتقــرت 
جميــع أرشــيفاتك إىل مشــهد ذي أهميــة 

كبــرية للقصــة، ُيمكنــك عندهــا توظيــف 
مختلــف األســاليب لســد هــذه الفجــوة: 

فيمكنــك مثــال اللجــوء إىل الرســم، فعندمــا 
أصنــع فيلًمــا، أصــب تركــزي عــى املــواد، 

وأفكــر يف ســد الفجــوات، واســتكمال 
الصــور الــي ربمــا يفتقــر إليهــا املشــهد.

ية الــي ســمعناها  أمــا عــن األبيــات الشــعر
يف الفيلــم، فلقــد قــرأت الكثــري مــن أعمــال 

محمــود درويــش. لكنــي مل أقتبــس أو 
ح  اســتخدم أًيــا مــن أبياتــه يف فيلمــي. ســأطر

لــِك مثــاال، كتــب درويــش قصيــدة "حالــة 
حصــار" )عــن تجربتــه خــالل حصــار رام 

هللا يف عــام 2002(، قــرأت هــذه القصيــدة 
قبــل الفيلــم وبعــده، يك أتأكــد مــن أنهــا ال 

يو فيلمــي )قــد يحــدث هــذا  تشــبه ســينار
التشــابه إذا كنــت تعــرف املؤلــف جيــًدا(. 
لــذا، حاولــت الركــز عــى األشــياء الــي مل 

يذكرهــا درويــش. هــذه يه القاعــدة رقــم 
40(: كل نــوع مــن احلصــار يختلــف عــن  (

النــوع اآلخــر. لذلــك رأى درويــش أشــياء مل 
أرهــا، ورأيــت أنــا األشــياء الــي غابــت عنــه.

Abdallah Al-Khatib Little Palestine (Diary of a Siege) Cinema

Mobility50 259



 فلسطن
الصغرى
)يوميات 

حصار(
 ُولــد عبــد هللا اخلطيــب يف مخيــم الريموك 

يا، وعاش هناك حى ُطرد  الفلســطييّ يف ســور
عــى يــد تنظيــم الدولة اإلســالمية يف العراق 

والشــام "داعش" عام 2015. وأثناء حصار 
قــوات النظــام الســوريّ للمخيم، وثق اخلطيب 

وأصدقــاؤه احليــاة اليومية لســكان املخيم.

فلســطن الصغــرى ) يوميــات احلصــار(
2021- إنتاج مشرك بن لبنان وفرنسا وقطر- 

مدة الفيلم: 89 دقيقة. 
طاقم العمل: املخرج: عبد هللا اخلطيب/ 

قصة: عبد هللا اخلطيب/ املنتجون: محمد 
عي األتايس و جان لوران تسينيديس/ 
إنتاج: رشكة بدايات للفنون السينمائية، 

 /Films de Force Majeure ورشكة
مونتاج: قتيبة برهميج/ مستشار في: أحمد 
عمرو/ مصمم صوت ومكساج: بيري آرماند 

 Michael :تصحيح ألوان /Pierre Armand
Derrossett / مدير اإلنتاج: نورا برتون

ســـينما فلســطن الصغــرى )يوميــات حصــار( عبــد هللا اخلطيــب

يد أن نكسب  نر
 قوت يومنا

 ونأكل بكرامة.
يد معونات. ال نر
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The Ones That Can Move

"Running away from what hurts you will hurt you more, do not run 
away, suffer until you recover." Rumi, 13th century Persian Poet and Sufi mystic.

When the sense of purpose is lost at home, it creates a void in the 
heart. Feelings become numb, and the pain remains concealed. 
So, we decide to move away, in search of a meaning in life in a new 
place. These people are the ones that can move away and explore 
existence away from the land and the people they once belonged to. 

This documentary represents a journey of exploration of body and space.

I, Rebecca, am a 30 year-old filmmaker from Lebanon, an Eastern 
country. I grew up in the north, in a village situated on a high plateau 
surround by mountains, covered with snow half of the time, and 
deserted during the other half. 

I moved away from home in 2017 to live in Belgium and to seek an 
adventure that would hopefully fill the sense of emptiness I was 
feeling at my core. 

In Brussels, I experienced openness and gained access to numerous 
tools that helped me reconnect with myself, and my body; like contact 
dancing, or just simply dancing, moving in contemplating the body until 
it calms the mind, and becoming one with the space. While moving,  
I felt momentarily a sense of fulfillment for the first time. 

The more I go further with this journey, the deeper my connection 
with home grows; as if it’s my healing journey, pushing me to leave, 
reconcile, and come back. 

Mobility

Rebecca Taouk The Ones That Can Move Audiovisual Residency

A short experimental documentary by Rebecca Taouk, 
with Julie Efsun and Rebecca.
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التنقــل

رتهــم احلركــة هــؤالء الذيــن حر يبيــكا طــوق يــةر إقامــة للفنــون الســمعية البر

هلذا السبب اخرت التعاون مع جويل إفسون، راقصة بلجيكية يف منتصف الثالثينيات 
من عمرها، سافرت إىل تركيا، الذي هو بلد رشيق أيضاً، وتعلمت فن التنورة املولوي، 

املستوىح من الصوفية، وهو يف األصل مخصص للرجال فقط.

 جويل، جاريت أيًضا، تسكن يف اجلهة املقابلة من متزنه إلزابيث يف بروكسل. 

تقول جويل: أنا أرقص وأدور يف حركات أجدها بسيطة، لكن قوية وعميقة.

أمارس أنواًعا مختلفة من الرقص، لكن حن التقيت برقص املولوية، حرك الدوران 
شيئا ما بداخي، شعرت أن هذه احلركة تأخذين إىل مكان آخر. أرسين ذلك الفضاء 
الذي حملي الرقص إليه، يجعلي أشعر أني بحالة رائعة، ويجلب إىل رويح سالًما 

وصفاًء. يبدو األمر كما لو أن املركز هو نقطة االلتقاء، أشعر باتصال ووحدة بن 
أوصايل، بيي وبن العامل. إنه االنسجام مع العامل.

يبيكا وجويل، تمثالن قوتن تتحركان يف اتجاهن معاكسن، ذهابا وإيابا؛ الرشق  ر
)لبنان( إىل الغرب )بلجيكا(، ومن ثم العودة إىل الرشق )الوطن(، واآلخر يتحرك من 

الغرب )بلجيكا( إىل الرشق )تركيا(، ومن ثم العودة إىل الوطن )الغرب(. 

 كالهما يمر برحلة استكشاف اجلسد من خالل ثقافات مغايرة ومعاكسة لثقافتهما.

من خالل هذه الرحلة، سوف نخوض تجارب السفر، واالستكشاف، والتطور، والتوحد 
)بن الروح واجلسد( والعودة. 

لن يكون هناك أي حوار، أو مقابالت، فقط مشهد سينمايّئ، موسيقى، وجسدان 
يتحركان يف املكان والزمان.

Rebecca Taouk participated in the 
Halaqat audiovisual residency in 
collaboration with Atelier Graphoui, 
Cinemaximiliaan and Sound Image 
Culture – SIC.

يبيكا طوق يف إقامـــة للفنــــون  شاركت ر
 Atelier Graphoui الســمعية البرصية يف

و Cinemaximiliaan وبمشــاركة 
Sound Image Culture – SIC
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Rebecca Taouk The Ones That Can Move Audiovisual Residency

Mobility

Through this audio-visual work, I want to share this moment of 
completeness and union between body and space, by exploring the 
path I took, and its reverse. Why? Because the starting point doesn’t 
matter, it’s the journey that does. 

That’s why I chose to collaborate with Julie Efsun, a Belgian dancer in 
her mid-30s who traveled to Turkey, an Eastern country, to learn the 
art of whirling, inspired by Sufism, a practice originally designated 
for men only. Julie is also my neighbor, as we live across from one 
another on opposite edges of the Elizabeth Park in Brussels. She 
says: I whirl because it is a simple, powerful and subtle movement. 

I practice various dances and my encounter with whirling moved me. 
I felt that this movement takes me somewhere else. I am fascinated 
by that elsewhere, it makes me feel good and brings me peace. 
It is as if the centre is a meeting point, I feel a connection, a unity 
between the different parts of me, between the world and me. A 
harmonisation with the world. 

Rebecca and Julie represent two forces moving in opposite 
directions, back and forth; one from the East (Lebanon) to the West 
(Belgium) and then back to the East (home), and the other moving 
from the West (Belgium) to the East (Turkey) and then back home 
(Belgium). Both are going through the journey of bodily exploration 
across contrasting cultures. 

During this journey, we will experience; traveling, exploration, the 
evolution of the body movement, unity (body & soul), and the return. 
There will be no talking, no interviews, only soundscape, music, and 
two bodies moving in space and time.
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رتهــم احلركــة هــؤالء الذيــن حر

رتهـــم احلركـــة هـــؤالء الذيـــن حر

 ’هروبك مما يؤملك سيؤملك أكر، ال تهرب، تأمل حى تشفى‘
جــالل الديــن الرومــي، شــاعر فــاريس مــن القــرن الثالــث عــرش، عــامل ومتصــوف.

عندما يفقد االنسان الشعور بمعىن احلياة، يصبح القلب خواًء. تخمد املشاعر، ويظل 
األمل قابًعا وراء احُلُجب. من هنا، نقرر الرحيل بعيدا، بحثاً عن معىن جديد يف مكان 

جديد. هؤالء هم الذين يمكنهم االبتعاد عن الوطن واستكشاف الوجود بعيدا عن 
أرض األجداد، بعيداً عن األهل والوطن الذي كانوا ينتمون إليه.

هذا املرشوع، فيلم وثائقي تجرييب قصري، يصور رحلة اكتشاف الفضاءات واألجساد.

يبيكا، مخرجة أفالم وثائقية من لبنان، عمري 30 سنة، ولدت يف شمال لبنان،  أنا، ر
ذلك البلد ذي الثقافة الرشقية، من قرية يف أحضان اجلبل، تغطيها الثلوج طوال 

فصل الشتاء، بينما يهجرها اجلميع بايق العام.

 غادرت وطي عام 2017 وأتيت إىل بلجيكا للبحث عن مغامرة، عى أمل أن تمأل 
اخلواء الذي مأل كياين.  

يف بروكسل، وجدت انفتاًحا متعدد الصور والدرجات أكر من الذي اعتدت عليه، 
وتعلمت طرًقا مختلفة ساعدتي عى استعادة التواصل مع ذايت وجسدي، مثل 

الرقص، أو مجرد التحرك والتأمل باجلسد يف املكان، إىل أن يهدأ العقل، ويتوحد 
اجلسد واملكان. 

هذه اللحظة مكنتي من اختبار شعور الكمال ألول مرة يف حيايت.

كلما تقدمت يف هذه الرحلة، زاد ارتباطي بوطي وأريض وازداد عمًقا.

أيه رحلة شفاء هدفها أن أرحل، فأتعاىف ثم أعود؟

هذا املرشوع هدفه مشاركة هذه اللحظة، حلظة االتصال والتمايه بن اجلسد 
واملكان. أستكشف الدرب الذي سلكته، والطريق املعاكس له يف االتجاه. ملاذا؟ ألن 

نقطة البداية ال ُتهم، بل الرحلة يه األهم.

التنقــل

يبيــكا طــوق يــةر إقامــة للفنــون الســمعية البر

ــكا طــوق،  يبيـ ــري لر ــيب قصـ يـ ــي تجر ــم وثائقـ فيلـ
يبيــكا. مــع جــويل إفســون ور
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Ana Teresa Vicente Media Arts Residency

Mobility
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يزا فينسينيت باستخدام  تجارب آنا تري
الفريفلويد (السؤائل املمغنطة)

By exploring a visual repre- 
sentation of predicted migratory 
flows due to macro-factors such 
as climate change, Ana Teresa 
Vicente addresses the topic of 
Politics of Spaces and Bodies 
topic provided by the Halaqat 
project. What different forms 
of "transit" can we experiment 
with in order to relate to other 
people and places? How can the 
notions of identity and difference 
be questioned, in order to dilute 
the human-made borders and 
increase the human efforts to 
heal our natural environment? 

Places that exist in the form of 
maps are inevitably fated to suffer 
transformation and transference, 
and as such they are like comets 
that travel unceasingly, circling 
over and over again, forever in 
the act of transit, never arriving 
at their destinations. Transtopia 
is a place with transit itself as its 
destination. (Kai-Cheung)

Ana Teresa Vicente participated 
in the Halaqat media arts 
residency at iMAL in March 2022.

تتناول آنا ترييزا فيسني موضوع "سياسات الفضاءات 
واألجساد" الذي قدمه مرشوع "حلقات" باستكشاف 

تمثيل برصي لتدفقات اهلجرة الي من املتوقع أن 
تتسبب فيها عوامل كلية األثر، مثل تغري املناخ. ما 

يه أنواع تجارب "املعر" الي يمكن أن نخوضها لي 
نشعر بتعاطف واتصال بأشخاص وأماكن أخرى؟ 

كيف يمكن التشكيك يف مفاهيم اهلوية واالختالف، 
من أجل إذابة احلدود الي رسمها البرش ، ومضاعفة 

اجلهود البرشية يك تضمد جراح بيئتنا الطبيعية؟ 

لقــد ُكتــب عــى األماكــن الي ارتســمت 
عــى اخلرائــط أن تعــاين آثــار التحول 

والتغــري ال محالــة، ويه يف ذلــك مثلهــا 
كمثــل املذنبــات الــي تقطــع املســافات 

دون توقــف، وتــدور مــراًرا وتكــراًرا، عالقة 
يف عمليــة العبــور أبــد الدهــر، ال تصــل 

أبــًدا إىل وجهاتهــا. إن "ترانســتوبيا" مــكان 
مقِصــده هــو املَعــر يف حــد ذاته.

)كاي-تشــيونج(

يــزا فيســني يف إقامــة  شــاركت آنــا تري
لفنــون الوســائط اجلديــدة يف مركــز آي 

iMAL( وبمشــاركة كايروترونيــكا  مــال )
)Cairotronica( يف مــارس ۲۰۲۲.

Ana Teresa Vicente's 
Ferofluid Experiments

يــزا فيســني إقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدةآنــا تري

57التنقــل 252



Message 
in a  
Bottle
by Khadija  
El Bennaoui
In a letter addressed to the French 
Ambassador in Rabat, dated 17 
August 2022, the President of the 
Moroccan Federation of Consumers’ 
Rights requested the reimbursement 
of fees for undelivered visas, consid-
ering them a non-rendered service.1 
This approach may be the first of its 
kind: a civil society organisation is 
holding a diplomatic entity account-
able for their visa delivery policy. 
But this incident is also revealing of 
Moroccans’ exasperation with the at-
titude of French consular authorities, 
especially since President Macron’s 
announcement last year that the 
number of visas delivered to citizens 
of Morocco and Algeria would be 
reduced by 50% and to citizens of 
Tunisia by 30%, in response to those 
countries’ refusal to take back their 
nationals residing illegally in France.2

While these strong-arm tactics on 
the part of France toward its North 
African ex-colonies are clearly 
penalizing all the citizens of those 
countries who are willing to visit 
France in accordance with its legal 
procedures, they also reflect a som-
bre reality — the rise of the extreme 
right and consequently of hostile 
sentiments towards migrants in 
France and in Europe at large. 

1  Zine, G. (2022). Maroc: La fédération des 
consommateurs réclame la restitution des frais 
de visas refuses. https://www.yabiladi.com/
articles/details/130926/maroc-federation-con-
sommateurs-reclame-restitution.html
2  Chrisafis, A (2021). Macron in visa cuts row 
as Algeria summons French envoy. https://
www.theguardian.com/world/2021/sep/30/
emmanuel-macron-under-fire-about-visa-cuts-
as-algeria-summons-french-envoy

The recent tensions in the diplomatic 
relationships between France and 
Maghreb countries vis-à-vis visas is 
just the tip of the iceberg regarding 
the challenges facing the citizens of 
most Global South countries when 
they intend to travel to the Global 
North. 

Against this backdrop, artists and 
cultural workers from the Global 
South are struggling to access the 
well-established and extensive arts 
circuits of the Global North, whether 
it be to compensate for the scarcity 
of opportunities in their own coun-
tries, or simply to explore other terri-
tories for inspiration and learning, in 
keeping with their creative quests.

In my last 20 years of advocacy and 
grant-making work in support of the 
mobility of artists and cultural prac-
titioners, especially those living and 
working in Africa and West Asia,  
I have had the chance to bear wit-
ness and contribute to the creation 
of artistic movements that have been 
shaping societies in those regions. 
But, I have also observed with great 
concern how the visa issue has 
remained unresolved, if not gotten 
worse. The example of France and 
the Maghreb countries is a striking 
one. However, all the other cases 
researched for the purpose of this 
article pointed to the same conclu-
sion: it is becoming increasingly 
difficult to obtain a visa to travel 
north, even for those who have a 
stable financial situation and those 
who have a good track record when 
traveling to Europe. Indeed, it is 
even true for international stars like 
Nigerian Afro-pop singer Yemi Alade, 
who was refused entry to Canada 
to perform in the last edition of the 
Nuits d’Afrique Festival, for fear that 
the group wouldn’t leave the country 
after the festival.3

The cases and complaints are piling 
up despite years of work invested by 

3  Roy, L. (2022). Nuits d’Afrique: Denied 
visa leads to cancellation of Yemi Alade show. 
https://montreal.ctvnews.ca/nuits-d-afrique-
denied-visa-leads-to-cancellation-of-yemi-
alade-show-1.5998985

civil society and the public sectors 
from North and South alike in advo-
cacy, data collection, statements, 
consultancy, recommendations and 
information-sharing. The situation 
continues to deteriorate even as 
the UNESCO 2005 Convention on 
the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions 
stipulates in its article 16 that "devel-
oped countries shall facilitate cultural 
exchanges with developing countries 
by granting, through the appropriate 
institutional and legal frameworks, 
preferential treatment to artists and 
other cultural professionals and 
practitioners, as well as cultural 
goods and services from developing 
countries." 

Besides policy statements, advocacy 
work has also proposed concrete 
solutions such as the establishment 
of a cultural visa.4 Yet, how can such 
a measure ever be implemented, 
considering how things are going 
from bad to worse as far as crossing 
borders is involved? Or should it be 
pushed forward against all odds, 
as the right and most sustainable 
solution? 

Several countries have come to un-
derstand the importance of attract-
ing the world’s creative workforce. 
The UAE, for example, established a 
Golden Visa, a long-term residency 
visa which enables foreign talents 
to live and work or study in the UAE 
while enjoying other economic, trav-
el- and residency-related benefits.5

"I can say that now 5000 creatives 
in Dubai hold the 10-year Golden 
Visa," announced Sheikha Latifa6 
in a her speech during the World 

4  "2016 Joint communication to the European 
Parliament and the Council Towards an EU 
strategy for international cultural relations" 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN 
5  The UAE Government Portal : https://u.ae/
en/information-and-services/visa-and-emir-
ates-id/residence-visa/getting-the-golden- 
visa#:~:text=The%20UAE’s%20’Golden%20
visa’%20is,visa%20valid%20for%2010%20years 
6  Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, the Chairperson of Dubai Culture 
and Arts Authority and Member of Dubai 
Council.
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Government Summit in Dubai on 
30 March 2022.7 The Golden Visa is 
part of the UAE’s creative economy 
strategy intended to enhance the 
sector’s contribution to the country’s 
GDP and to promote its position as a 
global hub for the creative industries.

However, what is there to prevent 
other countries from following the 
UAE’s example in implementing a 
long-term visa scheme for creatives?
 
Instead of speculating about why 
many countries are still impeding 
the inward mobility of artists from 
the Global South, let us rather look 
at the positive impact of long-term 
visas versus short-term visas, both 
on the environment and the working 
population. A clear example can be 
found in the diaspora’s significant 
contributions to their countries of 
origin, namely in terms of funds and 
skills. And to those who use the brain 
drain argument against mobility 
towards the North, I invite you to take 
a look at the data concerning remit-
tances8 and the contributions made 
by diasporas to their home countries, 
be they cultural, economic or social. 
A recent testimony on the critical role 
of migrants in addressing our ongo-
ing global crises can be found in King 
Mohamed VI of Morocco’s call to the 
diaspora for further investment back 
home.9

The first thing that comes to the 
mind of an arts practitioner when 
they see a great cultural achievement 
in a country they are visiting is the 
wish to have the same at home. If 
given the chance, that wish could 
materialize sooner or later in different 
forms. However, the restrictions on 
mobility are forcing many artists to 

7  https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-
cultural-sector-employs-over-100000-creatve-
talents-sheikha-latifa-says 
8  Remittances – Migration Data Portal: 
https://www.migrationdataportal.org/themes/
remittances
9  Rahhou, J (2022). King Mohammed VI  
calls in for Business-Friendly Climate for 
Moroccan Diaspora. https://www.
moroccoworldnews.com/2022/08/350891/
king-mohammed-vi-calls-for-business-friendly- 
climate-for-moroccan-diaspora

look for survival solutions to stay 
abroad permanently, a desperate 
decision that can slow them down or 
pull them away from their trajectory. 
A long-term cultural visa would cer-
tainly create the conditions for more 
balanced and organic exchanges, 
something beneficial for both the 
homeland and the host country.. 

Khadija El Bennaoui
Independent Programmer and 
Curator / Head of Performing 
Arts, Abu Dhabi Cultural 
Foundation (United Arab Emirates)

ذلــك يف املســاهمات الكبــرية الــي تقدمهــا 
ــًدا  مجتمعــات الشــتات إىل أوطانهــا، وتحدي
فيمــا يتعلــق باألمــوال واملهــارات. وحديــي 

هنــا إىل َمــن يســتعمل حجــة هجــرة العقــول 
ملعارضــة التنقــل إىل بلــدان الشــمال، فــإين 

أدعوهــم إىل النظــر إىل البيانــات اخلاصــة 
بالتحويــالت8 واملســاهمات الــي تقدمهــا 
مجتمعــات الشــتات إىل أوطانهــا، ســواء 

عــى املســتوى الثقــايفّ أو االقتصــادي 
أو االجتمــايع. كمــا يمكــن اإلشــارة إىل 

دعــوة ملــك املغــرب محمــد الســادس إىل 
يــز اســتثماراتها  مجتمعــات الشــتات لتعز

يف وطنهــا9، ويه شــهادة أخــرية عــى 
الــدور احليــويّ الــذي ُيســهم بــه املهاجــرون 

يف معاجلــة األزمــات العامليــة املســتمرة.

إن أول مــا يــدور يف أذهــان العاملــن 
بالفــن عندمــا يشــهدون إنجــاًزا ثقافّيــا 

عظيًمــا يف بلــد يزورونــه هــو رغبتهــم يف 
تحقيــق إنجــاز مثلــه يف وطنهــم. وإذا مــا 

ُمنحــوا الفرصــة، فقــد ُترجــم هــذه الرغبــة، 
آجــاًل أم عاجــاًل، إىل أشــكال مختلفــة مــن 

اإلنجــاز الفــيّ. إن القيــود عــى التنقــل 
ُتجــر العديــد مــن الفنانــن عــى البحــث 

يتهم، بغيــة اإلقامــة  عــن حلــول الســتمرار
ج، وهــو قــرار يأخذونــه  الدائمــة يف اخلــار

يف حلظــة يــأس، قــد يــؤدي إىل إبطــاء 
فهــم عــن الركــب. 

ّ
وتــرية أعماهلــم، أو َتَخُل

لــذا فــال شــك أن وجــود تأشــرية لإلقامــة 
الطويلــة األمــد ســيهئي األوضــاع املواتيــة 
لتبــادل متــوازن وطبيــي بصــورة أفضــل، 
والبلــد املضيــف عــى حــد ســواء.. وهــو مــا يعــود بالنفــع عــى الوطــن األم، 

خديجــة البنــاوي
مرمجــة مســتقلة ومنســقة للفعاليــات 
الثقافيــة / رئيســة قســم فنــون األداء، 
مؤسســة أبــو ظــيب الثقافيــة )أبــو ظيب(

8  Remittances – Migration Data Portal: 
https://www.migrationdataportal.org/themes/
remittances
9  Rahhou, J (2022). King Mohammed VI 
calls in for Business-Friendly Climate for 
Moroccan Diaspora. https://www.moroccowt-
orldnews.com/2022/08/350891/king-mo-
hammed-vi-calls-for-business-friendly-cli-
mate-for-moroccan-diaspora
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رســالة يف زجاجــة خديجــة البنــاوي
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رسالة يف 
زجاجة
خديجة البناوي

ــه إىل الســفري الفرنــيّ يف  يف خطــاب موجَّ
خ 17 أغســطس 2022، طلــب  الربــاط، ومــؤر

رئيــس االتحــاد املغــريب جلمعيــات حمايــة 
يــف التأشــريات  املســتهلكن اســرداد مصار

الــي مل تصــدر، باعتبارهــا خدمــة مل يتــم 
تقديمــه1. قــد يكــون هــذا األســلوب هــو 

األول مــن نوعــه: منظمــة مــن منظمــات 
ــا دبلوماســّيا  املجتمــع املــدين تحاســب كياًن

عــى سياســته يف إصــدار التأشــريات. إال 
أن هــذه الواقعــة كاشــفة أيًضــا عــن مــدى 

ســخط املغاربــة مــن موقــف ســلطات 
القنصليــة الفرنســّية، وخاصــة منــذ إعــالن 

الرئيــس ماكــرون يف العــام املــايض عــن 
خفــض عــدد التأشــريات الصــادرة ملواطــي 
املغــرب واجلزائــر بنســبة %50، ومواطــي 

تونــس بنســبة %30، وذلــك رًدا عــى 
رفــض تلــك البلــدان اســتعادة مواطنيهــا 
املقيمــن يف فرنســا بصــورة غــري قانونيــة.2

باإلضافــة إىل أن أســاليب يَلّ الــذراع 
الــي تلجــأ إليهــا فرنســا يف التعامــل مــع 

يقيــا  مســتعمراتها الســابقة يف شــمال أفر
خ عــى معاقبــة كل  يه مثــال صــار

مواطــي هــذه البلــدان الذيــن يرغبــون يف 
يــارة فرنســا باتبــاع اإلجــراءات القانونيــة،  ز

فإنهــا تعكــس واقًعــا عابًســا يطــل بُنــُذر 
اســترشاء اليمــن املتطــرف ومــا يولِّــده مــن 
يــن يف فرنســا  مشــاعر عدائيــة ضــد املهاجر

بوجــه خــاص، ويف أوروبــا بوجــه عــام. 

هــذا التوتــر الــذي شــاب العالقــات بــن 
فرنســا وبلــدان املغــرب العــريّب، وتمثــل 

يف منــع التأشــريات، مــا هــو إال جــزء مــن 
التحديــات الــي يواجههــا املواطنــون يف بلــدان 

جنــوب الكــرة األرضيــة، عندمــا يعزتمــون 
الســفر إىل بلــدان شــمال الكــرة األرضيــة.  

يف هــذا الســياق يجــد الفنانــون والعاملــون 

1  Zine, G. (2022). Maroc: La fédération des con-
sommateurs réclame la restitution des frais de 
visas refuses. https://www.yabiladi.com/articles/
details/130926/maroc-federation-consomma-
teurs-reclame-restitution.html
2  Chrisafis, A (2021). Macron in visa cuts row 
as Algeria summons French envoy. https://
www.theguardian.com/world/2021/sep/30/
emmanuel-macron-under-fire-about-visa-cuts-
as-algeria-summons-french-envoy

باملجــال الثقــايفّ مــن بلــدان جنــوب الكــرة 
األرضيــة صعوبــة يف الوصــول إىل الدوائــر 

ــة املســتقرة واملتســعة يف بلــدان  الفنّي
شــمال الكــرة األرضيــة، ســواء كان هــذا 
لغــرض التعويــض عــن نــدرة الفــرص يف 

بلدانهــم، أو ملجــرد استكشــاف أراٍض 
أخــرى يســتقون منهــا اإلهلــام، وينهلــون 
فيهــا التعلــم يف رحلــة بحثهــم اإلبداعيــة.

يــن املاضيــة الــي  ويف الســنوات العرش
قضيُتهــا يف جهــود املنــارصة وجمــع املَِنــح 

دعًمــا لقــدرة الفنانــن والقائمــن عــى إحيــاء 
الــراث الثقــايفّ عــى التنقــل، وخاصــًة الذيــن 

يقيــا وغــرب  يعيشــون ويعملــون يف أفر
آســيا، واتتــي الفرصــة ألن أكــون شــاهدة 
عــى تكويــن احلــركات الفنّيــة الــي شــكَّلت 
وجــدان املجتمعــات يف تلــك املناطــق. إال 

أنــي الحظــت كذلــك، وبقلــق شــديد، كيــف 
ظلــت مشــكلة التأشــريات بغــري حــل، هــذا إن 

مل تكــن قــد ازدادت تعقيــًدا. ومثــال فرنســا 
وبلــدان املغــرب العــريّب هــو أحــد األمثلــة 
الصادمــة، غــري أن كل احلــاالت األخــرى 
الــي كانــت موضــع بحــث لغــرض كتابــة 

هــذه الســطور أشــارت إىل نفــس اخلالصــة: 
احلصــول عــى تأشــرية للســفر إىل دول 

شــمال الكــرة األرضيــة يــزداد صعوبــة حــى 
للذيــن ينعمــون بوضــع مــايل مســتقر والذيــن 

لديهــم ســجل نظيــف يف الســفر إىل أوروبــا. 
وينســحب هــذا الواقــع حــى عــى النجــوم 

يقــي  العامليــن، مثــل مغــي البــوب األفر
 Yemi Alade النيجــريي ييمــي أالدي

الــذي رفضــت كنــدا دخولــه للمشــاركة يف 
 Nuits يقيــا آخــر دورة ملهرجــان ليــايل أفر

يعــة اخلــوف مــن  d‘Afrique Festival بذر
يــق بعــد انتهــاء املهرجــان.3 عــدم مغــادرة الفر

وتراكــم احلــاالت، وتتكــدس الشــكاوى، حــى 
مــع ســنوات العمــل الــي قضتهــا منظمــات 

املجتمــع املــدين والقطاعــات احلكوميــة، 
ســواء مــن الشــمال أو اجلنــوب، يف املنــارصة، 
وجمــع البيانــات واملذكــرات، واالستشــارات، 

والتوصيــات، وتبــادل املعلومــات. وال 
يــزال الوضــع يف تدهــور، عــى الرغــم ممــا 

نصــت عليــه اتفاقيــة اليونســكو لعــام 5002 
يــز التنــوع يف أشــكال  بشــأن حمايــة وتعز

ــر  التعبــري الثقــايفّ يف مادتهــا 61: "تيسـ
ــة مــع  ــة املبــادالت الثقافّيـ ــدان املتقدمـ البلـ

بمنـــح معاملـــة تفضـــيلية،  الناميـــة  البلـــدان 
مــن خــالل األطــر املؤسســـية والقانونيـــة 

املالئمـــة، لفنــاين هــذه البلــدان وســائر 
مهنييهــا والعاملــن بهــا يف مجــال الثقافــة، 

وكذلــك لســـلعها وخدماتهــا الثقافّيــة." 

3  Roy, L. (2022). Nuits d’Afrique: Denied 
visa leads to cancellation of Yemi Alade show. 
https://montreal.ctvnews.ca/nuits-d-afrique-
denied-visa-leads-to-cancellation-of-yemi-
alade-show-1.5998985

عــالوة عــى بيانــات السياســات، فــإن أعمــال 
املنــارصة قدمــت كذلــك حلــواًل ملموســة، 
مثــل اســتحداث تأشــرية ثقافّيــة.4 ولكــن 
هــل يمكــن تنفيــذ مثــل هــذا اإلجــراء يف 

حــن أن إجــراءات عبــور احلــدود تســري 
مــن يسء إىل أســوأ؟ أم يجــب دفعهــا 

رغــم عــدم احتماليــة نجاحهــا عــى اعتبــار 
أنهــا احلــل الصحيــح واألكــر اســتدامة؟ 

مل تــدرك ســوى بعــض البلــدان أهميــة 
اســتقطاب القــوة العاملــة اإلبداعيــة 

مــن جميــع أنحــاء العــامل. فعــي ســبيل 
املثــال، اســتحدثت دولــة اإلمــارات العربّيــة 
املتحــدة تأشــرية لإلقامــة الذهبيــة الطويلــة 

األمــد، الــي تمكِّــن املواهــب األجنبيــة 
مــن العيــش والعمــل، أو الدراســة يف 

دولــة اإلمــارات، مــع فرصــة االســتمتاع 
بالفوائــد االقتصاديــة األخــرى، وغريهــا 

مــن فوائــد متعلقــة بالســفر واإلقامــة.5

فقــد رصحــت ســمو الشــيخة لطيفــة 6 يف 
كلمــة ألقتهــا يف أثنــاء فعاليــات القمــة 

30 مــارس  العامليــة للحكومــات يف ديب يف 
20227 :"يمكنــي القــول إن يف ديب اآلن 

5000 فنــان مبــدع حاصــل عــى اإلقامــة 
الذهبيــة ملــدة عــرش ســنوات. وتأشــرية 

اإلقامــة الذهبيــة جــزٌء مــن االســراتيجية 
االقتصاديــة لإلبــداع الــي وضعتهــا دولــة 
يــز إســهام  اإلمــارات العربّيــة املتحــدة لتعز

القطــاع يف الناتــج املحــيّ اإلجمــايل، واالرتقــاء 
ــا للصناعــات اإلبداعيــة. بوضعهــا مركــًزا عاملًي

فمــا الــذي يمنــع البلــدان األخــرى مــن الســري 
عــى نهــج اإلمــارات لتنفيــذ برنامــج تأشــريات 
اإلقامــة الطويلــة األمــد للفنانــن املبدعــن؟ 

بــداًل مــن التكهــن باألســباب الــي تدعــو 
بلــدان عديــدة إىل منــع الفنانــن اآلتــن مــن 

جنــوب الكــرة األرضيــة مــن االنتقــال إليهــا، 
فلننظــر إىل األثــر اإليجــايب إلصــدار تأشــريات 

اإلقامــة الطويلــة األمــد مقارنــًة بالقصــرية 
األمــد، ســواء عــى البيئــة والفئــة العاملــة 

مــن الســكان. ونــرى مثــااًل واضًحــا عــى 

4  "2016 Joint communication to the European 
Parliament and the Council Towards an EU 
strategy for international cultural relations" 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN
5  The UAE Government Portal : https:// 
u.ae/en/information-and-services/visa-and-
emirates-id/residence-visa/getting-the-golden 
-visa#:~:text=The%20UAE’s%20’Golden%20
visa’%20is,visa%20valid%20for%2010%20years
6  Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, the Chairperson of Dubai Culture 
and Arts Authority and Member of Dubai 
Council.
7  https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-
cultural-sector-employs-over-100000-creatve-
talents-sheikha-latifa-says
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تشاُرك أفضل املمارسات بن الفّنانن 
واملؤّسسات الثقافّية من الدول 
يزه،  العربّية لتيسري التنّقل وتعز

يز  والعمل يف الوقت ذاته عى تعز
دعم بعضهم بعًضا، وتجّنب اقتصار 

التمويل عى املصادر اخلارجّية )بما 
يف ذلك التمويل األورويبّ(.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

التنقــل

بعــض النمــاذج اإليجابّيــة

 Mucem لتحســن ظــروف التنّقــل ، يقــّدم
جلميــع الفنانــن الذيــن يدعونهــم 

إىل مرســيليا يومــن إضافيــن.

Artists Visas Committee 
)"جلنــة تأشــريات الفنانــن"(: مبــادرة فرنســّية 

لدعــم املتخصصــن يف مجــال املوســيقى 
مــن أجــل احلصــول عــى تأشــريات دخــول.

"MobiCulture" يوّفــر معلومــات عــن التنّقــل.

برنامــج Culture Moves Europe هــو 
برنامــج مختــص لتنقــل الفنانــن الــذي يمولــه 

برنامــج Creative Europe وينفــذه معهــد 
Goethe-Institut e.V. يقــّدم CME منًحــا 

للفنانــن والفاعلــن يف مجــال الثقافــة 
واملنظمــات املضيفــة )يف قطاعــات اهلندســة 

يــة والــراث الثقــايف والتصميــم  املعمار
والرجمــة األدبيــة واملوســيقى والفنــون 
املرئيــة وفنــون األداء( يف جميــع الــدول 

.Creative Europe الــي تنتمــي إىل

موارد

"اســتعادة اجلــذور وتبــاع الســبل اجلديــدة: 
يقيــا"  التنّقــل والتجــّول يف شــمال افر

 Retracing Roots and Tracing New“(
 Routes: Mobility and Touring in

North Africa”(: دراســة لــالرا بــوردن مــن 
ّيــة(: Arts Moves Africa )باللغــة اإلنجلز

يــر خديجــة  "تجــاوز مفارقــات التنّقــل": تقر
البنــاوي حــول تنّقــل الفنانــن مــن جنــوب 

يــر العاملــي  الكــرة األرضيــة )كجــزء مــن التقر
ّيــة(: 2018 ، باللغــة اإلنجلز  لليونســكو 

"إعــادة تصــّور تنّقــل الفنانــن واملهنيــن 
ــر لســيخار أنوبامــا  ي الثقافيــن": تقر

عــن تنّقــل الفنانــن مــن جنــوب العــامل 
يــر اليونســكو العاملــي  )كجــزء مــن تقر

ــة(: ّي لعــام 2022، باللغــة اإلنجلز
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العمل معًا عى دعوة موّجهة حلكومات 
الدول العربّية من أجل رفع مستوى 

الويع حول أهمّية القطاع الثقايفّ 
بوصفه قطاعًا حيويًا يف املجتمع، 

ودعم احتياجات الفنانن إىل التنّقل.

Lessons for the Future
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مخاطبة االّتحاد األورويبّ يك 
يشّجع جامعة الدول العربّية عى 

منح جوازات السفر الثقافّية و/
أو التأشريات طويلة األجل، بغية 
يز التنقل بن بلدان اجلنوب.  تعز

يز التنّقل بن بلدان اجلنوب، وخاّصة  تعز
بن الدول العربّية منها، وأيضا بن 

ييب واملحيط اهلادئ.  يقيا والكار دول أفر

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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تسهيل وتيسري عملية طلب التأشرية 
وجعلها أكرث شفافّية من أجل 

املمارسن الثقافين املتقّدمن للحصول 
عى تأشرية إىل دول االتحاد األورويبّ. 

استحداث "جواز سفر ثقايفّ"
للفّنانن والعاملن يف املجال الثقايفّ 

يف املنطقة يسمح هلم بالسفر إىل 
دول االتحاد األورويبّ ألسباب تتعّلق 

بأنشطتهم الثقافّية وعملهم. 

Lessons for the Future
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التشديد عى أّن العديد من األنشطة 
وأشكال التعبري الثقافّية ال يمكن 
تطويعها ملاءمة السبل الرقمّية، 

وأن التفاعل بن البر بالغ األهمّية 
يف بناء تعاون هادف وحقيقيّ. وَلِئ 
كانت منّصات البّث املبارش قد زادت 
من حضور فّناين الدول العربّية عى 

الساحة، إال أّن الدخل الذي يدّره 
عليهم عملهم عرب اإلنرتنت شحيح وغري 

مضمون، كما أفاد عدد كبري منهم، 
وذلك ألسباب تتعّلق باخلوارزمّيات، 

واملنطقة اجلغرافّية، وحقوق التأليف 
والنر، من بن جملة أسباب أخرى. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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التشديد عى أهمّية التنقل املاّديّ. 
يدرك املشاركون ما للسفر جًوا من 
آثار مدّمرة عى البيئة، إال أّن القلق 

يهم من أن ُتّتخذ البصمة  يعرت
يد من  يعًة لوضع مز الكربونية ذر

املعوقات أمام حركتهم الدولّية الي 
تحيط بها التحديات من كّل جانب. 
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خطوط توجيهية للمستقبل
تم التعبري عنها ومناقشــتها خال اجتماعات 

املائدة املســتديرة للخرباء.
يســبايل. جمعتها دنيا حاق ومود قمر  وتوماس فان ر

رتها ســناء وشتايت. راجعتها وحّر
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Herbalist shop, Guelmim, Morocco (2021)

Book stall about religions and sorcery, Alexandria,  
Egypt (2018)

)2021 كلميــم، املغــرب ) عشــاب، ڭ

ية )2018( كشــك للكتــب عــن األديــان والشــعوذة يف مــرص، اإلســكندر
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The Moroccan Sheikha Soukaina 
is a narrative-based performance, 
following a story that can be either 
fictional or real. By employing a 
variety of aesthetic forms—narration, 
performative reading, found objects, 
soundtracks, and images—it weaves 
different social and personal events 
into one tapestry, from the island 
of Sidi Abderahman in Casablanca 
which is inhabited by clairvoyants, 
to the neighbourhood of Miami 
in Alexandria, and even a digital 
space, MBCodeTv. Central to the 
performance is how the artist tries to 
question the notions of witchcraft, 
superstition, traditional practices, 
media representations of women, 
the stereotypical gaze, and their  
ties to feminism.

The Moroccan Sheikha Soukaina is a 
performance that deals with notions 
and stereotypes tied to a national 
identity. Through this work, the artist 
is questioning the position and exact 
role of the figure of the witch: how 
is she perceived by society? What 
kind of knowledge is transmitted, 
preserved, and possibly transformed 
within communities that still practice 
witchcraft to date? Most important-
ly, what role and position may the 
cultural, religious, and magical rites 
play in establishing and sustaining 
cultural hegemony?

Soukaina Joual is a Moroccan  
multi-disciplinary artist. Her works 
showcase an interest in how one’s 
body can translate and reflect 
various tensions, dynamics and 
differences. She typically focuses on 
the body from different perspectives: 
how it changes, its interaction with 
personal identity, and how it can also 
become a site to engage in impor-
tant ideological debates.

Soukaina Joual
The Moroccan 
Sheikha Soukaina

ُسكينة جوال
الشيخة ُسكينة املغربية

الشــيخة ُســكينة املغربيــة أداء رسدي يقــص 
حكايــة قــد تكــون خياليــة أو حقيقيــة. 

ــا اجتماعيــة وشــخصية  تحيــك القصــة أحداًث
مختلفــة، باســتخدام مجموعــة متنوعــة 

مــن األشــكال اجلماليــة – الــرد والقــراءة 
يــة، وفــن املــواد املوجــودة، واملوســيقى  التعبري

يــة والصــور – لتقدمهــا يف لوحــة  التصوير
يــرة ســيدي عبــد  نســيج فنّيــة. مــن جز

الرحمــن يف الــدار البيضــاء الــي يســكنها 
ية،  العرافــون، إىل يح ميامــي يف اإلســكندر
بــل حــى يف الفضــاء الرقمــي – قنــاة إم يب 

كــود MBCodeTv. وتظهــر يف جوهــر األداء 
يقــة الــي يحــاول بهــا الفنــان أن يتشــكك  الطر
يف مفاهيــم الســحر واخلرافــات، واملمارســات 

التقليديــة، وتقديــم اإلعــالم للمــرأة، والنظــرة 
ــة، وصالتهــا باحلركــة النســوية. النمطي

ــة أداء تعبــريي  الشــيخة ُســكينة املغربي
يتعامــل مــع املفاهيــم واألنمــاط املرتبطــة 

باهلويــة الوطنيــة. ومــن خــالل هــذا العمــل، 
يتشــكك الفنــان يف وضــع شــخصيات 

الســاحرات ودورهــا الدقيــق، ونظــرة املجتمــع 
هلــا، ونــوع املعرفــة املنقولــة واملحفوظــة 

ــة  واملحتمــل تناقلهــا بــن املجتمعــات املحلّي
الــي تواصــل ممارســة الســحر إىل اليــوم. 

واألهــم مــن ذلــك، التســاؤل حــول 
وضــع الطقــوس ال الثقافّيــة والدينيــة 

ية، ودورهــا الــذي قــد تلعبــه يف  والســحر
ــة مســتديمة. إنشــاء ســلطة  الثقافّي

ُســكينة جــوال فنانــة مغربيــة متعــددة 
التخصصــات. وتنطــق أعماهلــا باالهتمــام 

يقــة الــي يعــرِّ بهــا اجلســد،  الكبــري بالطر
ويعكــس األشــكال املختلفــة مــن التوتــرات 
والديناميكيــات واالختالفــات. ويه تركــز 
عــادًة عــى اجلســد مــن مناظــري مختلفــة: 

كيــف يتغــري، وكيــف يتفاعــل مــع اهلويــة 
الشــخصية، وكيــف يمكــن أن يصبــح كذلــك 

ــة املهمــة. ــًرا للمناظــرات األيديولوجي من

The Moroccan Sheikha Soukaina premieres 
at Bozar on 18 November 2022.

عــرض لســكينة جــوال يف بــوزار، 
19:00  ، 2022 18 نوفمــرب 
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Sex toys vitrine, Alexandria, Egypt (2019) ية، مــرص )2019( ينــة ألعــاب جنســية، اإلســكندر  فير
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MBCode Tv channel, Alexandria, Egypt (2018)

Sex toys vitrine, Alexandria, Egypt (2019)

ية، مــرص )2018( قنــاة م ب كــود، اإلســكندر

ية، مــرص )2019( ينــة ألعــاب جنســية، اإلســكندر فير
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Lingerie vitrine, Alexandria, Egypt (2019) ية، مــرص )2019( ينــة مالبــس داخليــة، اإلســكندر  فير
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Herbalist in the souk of Tunis, Tunisia, (2020) )2020  عشــاب بالســوق التونــي، تونــس )
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Lessons for the Future 
Expressed and put forward  
by participants in the Halaqat 
expert roundtables.

Collected by Dounya Hallaq,  
Maud Qamar, Tomas Van Respaille. 
Edited by Sana Ouchtati.
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De-politicize funding 
and acknowledge the 
independence of the cultural 
sector by not forcing cultural 
players to take a position 
in geopolitical conflicts. 

Include culture as an 
important element/strand in 
the EU bilateral agreements 
with Arab countries.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Advocate for an independence 
of the funds allocated to 
the cultural sector within 
bilateral programs, making the 
difference with funds related 
to trade agreements and in 
sectors that are considered 
more geostrategic. 

Take duly into account the fact 
that Arab countries are not 
the same and acknowledge 
the specificity of each 
country, not one size fits all. 

Lessons for the Future
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Design programs and 
projects developed and based 
on a shared understanding and 
appreciation of the context 
and needs of the sector 
while avoiding jeopardising 
and nurturing a competitive 
attitude within the sector.

Involve Arab cultural actors 
in setting funding priorities 
and in the design process 
of funding schemes 
alongside engaging in 
regular consultations 
between funders, civil 
society, the private sector 
and/or ministries.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Adjust the content and the 
wording of EU funding calls to 
exhibit political sensitivity in 
tone and language, alongside 
an awareness of the different 
contexts in the region, in 
order to enable players to 
implement activities and 
projects on an equal footing.

Lobby against the 
criminalisation of BDS 
(Boycott, Divestment, 
Sanctions)-related activities in 
the European cultural sector.

Lessons for the Future
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Multiply funding sources and 
establish more international 
collaborations and networks 
to encourage exchange 
and support the field.

Re-examine the concept 
of financial capacity and 
sustainability of cultural 
players when applying to 
EU funds. Culture should 
not be considered as if it is 
just any sector; it is also a 
public good and a right.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Explore possible models 
of fiscal sponsorship and 
tax incentives (commonly 
used in the US). 

Advocate for creating 
fiscal hubs for Arab cultural 
organisations, a special 
legal model similar to "Fiscal 
Agents" that makes it easier 
for them to be established 
and operate from the EU.

Document case studies and 
advocate for easier access 
for Arab organisations 
to register in the EU.

Lessons for the Future

Funding82 227



Recognize the state of double 
legal registrations in/out of the 
region, as a condition (or even 
a prerequisite) for receiving 
and processing EU funding.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

التمويــل

POSITIVE EXAMPLE

Rawa Fund (Creative Palestinian 
Communities Funds) is a locally led 
model of community development 
and a new way to fund Palestinian 
creativity:

RESOURCES

“Arts and fundings: models of  
resources management and alter-
native approaches to the concept of 
sustainability in cultural and creatives 
fields”: a study (in Arabic) by Rana 
Yaziji on the creative patterns and 
economic orientations of independ-
ent cultural work:
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We asked Maral Mikirditsian from 
AFAC to write about a topic that is 
important to them, and to highlight 
a particular project or approach of 
their organisation. 

Funding: 
the Back-
stage of 
Arts and 
Culture
By Maral  
Mikirditsian
A funder is a person or entity who 
financially supports a given cause, 
project, or person. Historically, rulers 
like kings and queens sponsored 
artists to decorate their homes, 
to compose music, or to simply 
entertain them. The artist’s financial 
stability depended on their relation-
ship (or lack thereof) with a powerful 
patron. If you were lucky enough 
to have a patron, your security was 
guaranteed, sometimes for your en-
tire lifetime. If you were lucky enough 
to build a good relationship with said 
patron, you might even get housing 
for free—this, of course, meant that 
you were to be "on-call" to attend 
to their minute demands: from 
producing artwork at their whim, to 
adapting your artistic creations to 
their political agenda. 

Over time, this classical under-
standing and practice of artistic and 
cultural patronage developed into 
a more structured and channelled 
way of funding. Ministries of Culture 
were established, private institutions 
were founded, and philanthropic 
organizations were established. The 

development of these structures led 
to somewhat of a democratization 
and thus a fairer distribution of fund-
ing resources; receiving financial 
support was no longer subject to one 
person’s caprices, but rather was 
based on the artist’s, institution’s and 
project’s merit. However, this mod-
ern-day patronage does not always 
necessarily come without strings 
attached either. Funding bodies 
throughout the world are dictated 
by their agendas, the agendas of 
their governments, and the agendas 
of their own donors. In fact, rare are 
the cases of independent funding 
structures offering non-restrictive 
financial support to the arts and cul-
ture sector; internationally, and more 
so in the Arab region. 

When AFAC was established in 2007, 
its primary goal was to support the 
production of cultural and artistic 
works, with no restrictions on themes, 
mediums, or other aspects. Support 
was (and remains) open to emerging 
and established artists or institutions, 
those working in different disciplines 
and with different mediums, for short-
term or long-term projects, and those 
coming from a myriad of cultural and 
political contexts and geographies. 
This meant that the organization 
had to secure diversified funding 
resources, allowing for autonomy 
and freedom to manoeuvre amidst 
the pressure dictated by the various 
social, financial, and political factors 
in the region. 

Striving for financial autonomy did of 
course help lay the foundations for 
non-agenda driven support, giving 
artists and cultural institutions total 
freedom to work with topics, medi-
ums and disciplines that mattered to 
them, and thus contributing to the de-
velopment of a cultural scene that is 
as diverse as the region’s cultural, po-
litical and social disparities. However, 
this was not the only component that 
shaped the institution as it stands 
today. The experience gathered over 
the last 15 years, such as being part 
of a diversified cultural landscape, 
has been fundamental to the AFAC’s 

adoption of an approach to grants 
management that is characterized by 
flexibility and a continuous recon-
sideration of funding mechanisms. 
The region’s constant economic, 
social, and political changes have 
called for a proactive and nuanced 
approach rather than a reactive and 
unilateral one, whereby the contex-
tual specificities are part and parcel 
of the support scheme, guiding the 
design of the submission, selection, 
and production processes. What are 
the challenges and needs of each dis-
cipline and each geographic context? 
What are new mediums and who is 
experimenting with new possibili-
ties? How can we ensure the natural 
developmental process of support-
ed projects? How were previously 
approved budgets and timelines 
affected by a certain situation? What 
was changed in the final outputs of a 
project and why? By addressing these 
questions, AFAC would better assume 
its role in ‘developing’ diverse cultural 
scenes that are specific and true to 
their localities. 

If historical arts patronage fund-
ed the artist’s housing and living 
expenses, other than the production 
of artworks, modern-day funding 
schemes rarely do so. In the Arab re-
gion in particular, artists and cultural 
institutions often find themselves 
crippled by rigid funding mecha-
nisms that do not allow for relaxed 
grants mechanisms, disbursement 
and budget allocation, driving them 
into a vicious circle of seeking finan-
cial sustainability, applying to grants 
and submitting reports, while anx-
iously trying to make ends meet and 
implement their projects, making 
them the forgotten workers behind 
economies and denying them their 
fair compensation. 

In the last two years—and as an 
attempt to break this vicious cir-
cle—AFAC launched two programs 
designed for institutions offering 
larger grant amounts dedicated to 
institutional support. Interestingly, 
the applying institutions did not 
express the need to cover only the 

Maral Mikirditsian The Backstage of Arts and Culture

Funding84 225



‘obvious’ expenses such as salaries 
and rent. Resources to launch work 
on internal procedures, auditing 
systems, communication strategies, 
archives and websites were com-
mon to most of the beneficiaries, 
reaffirming the magnitude of this 
type of expenses and the importance 
of including them in grants schemes 
for the development of cultural insti-
tutions and the sector in general. It is 
true that this type of support entails 
a constant that requires greater com-
mitment from funders, as opposed to 
project-based grant schemes, but it is 
essential for having long-term impact 
on the cultural ecosystem and the 
economies of producing culture. 

In fact, for decades, economy and 
culture in the Arab region have been 
considered two different and in-
compatible aspects of social life. For 
many, the artistic and cultural sector’s 
purpose is merely entertainment. 
This leads to the perception that this 
sector does not represent or offer any 
economic contribution to society. 
In regions with functioning cinema, 
music, and publishing industries, 
culture is increasingly embedded in 
multi-billion dollar economies and 
is no longer exclusively regarded as 
an intellectual and symbolic activity 
lying on the margins of other produc-
tion processes and markets. In this 
context, the artist is considered as 
a crucial human resource that fuels 
the cultural economy, contributing to 
today’s economic development, in 
addition to being an explorer of new, 
free and critical ways of thinking. 

Against this background, it is impor-
tant to note that funding institutions 
play an instrumental role in leading 
with cautiousness, sensitivity and 
transparency, and in striking a healthy 
balance between creativity, critical 
thinking, and the integrity of the 
cultural sector on one hand, and the 
economy of producing culture on the 
other.. 

Maral Mikirditsian
Deputy Director, 
Arab Fund for Arts and Culture 

مــا وراء كواليــس الفنــون والثقافــة مــرال مكريديتشــيان
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Sabah Elhadid's  
Speculative Manifesto
Right Handed World
( n._ ) – Future or Fiction
The ‘scale’ exhibits the embodiment 
of interlaced controversies between 
the present time, and laws in Egypt, 
while the ‘hands’ are known to 
be a universal symbol for cultural 
practices, values, and beliefs in every 
civilization. This means that the left 
hand does duties that are seen to 
be "unclean," while the right hand 
performs tasks that are thought to be 
"clean."

However, in this installation it is 
the reverse—the left hand repre-
sents the notion of change and the 
amendment of laws which could be 
perceived as an unorthodox per-
spective. In contrast, the right hand 
is the side where participants believe 
that the law is already fairly followed, 
applied and relevant to our current 
times. 

The motive of this manifesto is 
to start a movement and open a 
dialogue about ideologies that 
need to be tackled. Every time 
the ‘Speculative Manifesto’ 
exhibition takes place it will 
address a different social issue 
that has been proposed by the 
participants through a suggestion 
box. Moreover, the participant 
who is able to crack the password 
will have the authority to make 
amendments on the discussed 
law, to add another article to the 
law created by them if needed, 
and eventually it will be added 
to the ‘Speculative Manifesto’ 
archive. 

Speculative Manifesto No.(1) 
is about the inheritance law in 
Egypt. ‘Law no.77 of 1943’ Article 
38 in which states: 
"A man inherit twice a woman’s share 
if they were equally related," as the 
wife is entitled to complete support 
from her husband in terms of shelter, 
clothing, food, medical care, chil-
dren, and to aid him in supporting 
family members that have now come 
under his care. However, women in 
Egypt contribute financially equally, 
and many are even the breadwinners 
of their family; therefore, certain laws 
still seem to be fixated on certain ide-
ologies without any signs of amend-
ment. As a consequence, women in 
Upper Egypt not only still have very 
little control over the salary they 
receive (as their husbands wield con-
trol over their money), but also many 
woman give up their inheritance 
rights to protect their family ties out 
of fear of severe consequences if 
they were to claim their inheritance.

How voting works:
There are two types of coins. One 
for the man and one for the woman. 
A man’s coin has a larger impact on 
the scale as his coin is theoretically 
double the size of a woman's coin. 
However, excluding inheritance, 
men have more power and advan-
tages due to a patriarchal society. 
Consequently, a man's coin is 
four times the weighted value of a 
woman's coin. In this installation, 
a woman’s coin is the reflection of 
society’s legal system, the treatment 
caused by gender inequality, and 
the perception of a woman's mere 
existence in every aspect of life. 

Sabah Elhadid participated in the 
Halaqat media arts residency at 
Fab Lab Egypt in June 2022.

Funding

Sabah Elhadid Media Arts Residency
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التمويــل

إقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدةصباح احلديد
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Sabah Elhadid Media Arts Residency
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عامل "أيمن"
"املانيفســتو التأمــي"

 لصبــاح احلديــد 
ل خيــا م  أ )ن._ ( – مســتقبٌل 

يعــرض "املــزان" تجســيًدا للجدليــات 
املتشــابكة يف الوقــت احلــارض، والقوانــن يف 
مــرص، أمــا "األيــدي" فُيعــرف عنهــا أنهــا رمــز 

عاملــي للممارســات والقيــم واملعتقــدات 
الثقافّيــة يف كل حضــارة. وهــذا يعــي أن 
اليــد اليــرى تــؤدي الواجبــات الــي يراهــا 

النــاس "نجســة" يف حــن تــؤدي اليــد اليمــىن 
املهــام الــي يراهــا النــاس "نظيفــة."

 
ولكــن هــذا العمــل الفــّيّ يقلــب اآليــة. 

فاليــد اليــرى تمثــل فكــرة تغيــري القوانــن 
وتعديلهــا، وهــو مــا يمكــن أن ُيَعــد منظــوًرا 

غــري تقليــدي. ويف املقابــل، فــإن اليــد اليمــىن، 
يه اجلانــب الــذي يــرى املشــاركون فيــه أن 
القانــون يتــم إنفــاذه واتباعــه بــكل عدالــة 

وإنصــاف بالفعــل وأنــه ُيالئــم عرصنــا احلــايل. 

يهــدف هــذا البيــان إىل إطــاق رشارة 
حركــة، وفتــح حــوار حــول األيديولوجيــات 
الــي يجــب معاجلتهــا. ويف كل مــرة ُيقــام 

فيهــا معــرض "املانيفســتو التأمــي" 
يعــاجل قضيــة اجتماعيــة مختلفــة يقرتحهــا 
يــق كتابــة اقرتاحاتهــم  املشــاركون عــن طر

وإدخاهلــا يف فتحــة صغــرية يف صنــدوق 
مغلــق. وعــاوة عــى ذلــك، يحصــل مــن 
يتمكــن مــن تخمــن كلمــة الــر مــن بــن 

املشــاركن عــى ســلطة إدخــال تعديــات 
عــى القانــون محــل النقــاش، واســتحداث 
مــادة جديــدة تضــاف إىل القانــون إذا لــزم 

األمــر، ويف النهايــة يضــاف هــذا القانــون 
إىل أرشــيف "املانيفســتو التأمــي". 

1( يتعلــق  بيــان املانيفســتو التأمــي رقــم )
يــث يف مــر، وهــو القانــون  بقانــون املوار

رقــم 77 لســنة 1943، والــذي تنــص 
املــادة 38 منــه عــى مــا يــي عى:

"يف إرث ذوي األرحــام، يكــون للَذكــر 
مثــل حــظ األنثيــن"، ألن للزوجــة احلــق يف 
نفقــة كاملــة مــن زوجهــا، تتضمــن املــأوى، 
وامللبــس، والغــذاء، والعــالج، واحتياجــات 
األطفــال، وكــذا إلعانتــه عــى إعالــة أفــراد 

األرسة الذيــن أصبــح اآلن يتكفــل برعايتهــم. 
وعــى الرغــم مــن أن املــرأة يف مــرص تســاهم 

مالًيــا عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، 
بــل وإن كثــرًيا مــن النســاء هــن العائــل 
ألرسهــن، يبــدو أن بعــض القوانــن ال 

ــًزا عــى أيديولوجيــات  يــزال اهتمامهــا مَركَّ
معينــة، دون أي مــؤرشات عــى التعديــل. 

ونتيجــة لذلــك، ال يقتــرص األمــر لــدى 
املــرأة يف صعيــد مــرص عــى احلرمــان مــن 

التــرصف يف راتبهــا، ألن زوجهــا يتحكــم يف 
ماهلــا، بــل إن كثــرًيا مــن النســاء يتنازلــن 
كذلــك عــن حقوقهــن يف املــرياث حلمايــة 
روابطهــن العائليــة، خوفــا مــن عواقــب 
وخيمــة تطاهلــن إذا طالــن بمرياثهــن.

كيفيــة التصويــت:
هنــاك نوعــان مــن العمــالت املعدنيــة. نــوع 
للرجــل ونــوع للمــرأة. لعملــة الرجــل ثقــل 

ًيــا  أكــر يف املــزان؛ حيــث إن عملتــه هلــا نظر
ضعــف حجــم عملــة املــرأة. ولكــن حــى إذا 

يــث مــن احلســبان، يظــل  أخرجنــا مســألة املوار
الرجــال متمتعــن بســطوة وامتيــازات أكــر 

بســبب املجتمــع األبــوي. وبالتــايل، فــإن عملــة 
الرجــل تــزن 4 أضعــاف وزن عملــة املــرأة. 

يف هــذا العمــل، تعــد عملــة املــرأة انعكاًســا 
ــه غــري  ــوين للمجتمــع، ومعاملت للنظــام القان

املتكافئــة للجنســن، وتصــوًرا ملجــرد وجــود 
ــة لفنـــون املــرأة بحــد ذاتــه يف جوانــب احليــاة كافــة. ــاح احلديـــد يف إقامـ ــاركت صبـ شـ

الوســـائط اجلديـــدة يف  مركـــز فـــاب الب 
Fab Lab Egypt( يف يونيـــو  مـــر )

 )iMAL 2022 باملشــاركة مــع أي مــآل )
.)Cairotronica ( وكايروترونيــكا 

إقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدةصبــاح احلديــد
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الثقافــة.      نتــاج  إ واقتصــادات  الثقافّيــة 
ــب أن االقتصــاد والثقافــة كان ُينظــر  ي فــال ر
بّيــة  العر املنطقــة  يف  طويلــة  لعقــود  إليهمــا 
متخاصمــان  مختلفــان  جانبــان  أنهمــا  عــى 

مــن جوانــب احليــاة االجتماعيــة. وكانــت 
النظــرة الســائدة إىل قطــاع الفنــون 

والثقافــة أن الغــرض منــه ينتهــي عنــد 
ــا  ًع حــد الرفيــه. وهــذا يعطــي انطبا

أن هــذا القطــاع ال يقــدم أي إســهام 
تشــهد  للمجتمــع. يف حــن  اقتصــادي 

لــدور  مناطــق أخــرى حــول العــامل برســوخ ا
وصناعــة  واملوســيقى،  للســينما،  الوظيفــي 

ر  النــرش والثقافــة يف اقتصــادات تقــدَّ
ــارات الــدوالرات، فلــم تعــد النظــرة  بملي
ــة  ي إليهــا مقصــورة عــى أنهــا أنشــطة فكر
يــة عــى هامــش عمليــات وأســواق  ورمز

اإلنتــاج األخــرى. لــذا فــإن الفنــان يف هــذا 
ملــوارد  الســياق ُيعتــر مــورًدا حيوّيــا مــن ا

 ، ز االقتصــاد الثقــايفّ ــة الــي تعــز ي البرش
االقتصاديــة  التنميــة  يف  بذلــك  مشــاركًا 

ليــوم، باإلضافــة إىل دوره يف استكشــاف  ا
طــرق جديــدة للتفكــري النقــدي احلــر.  

 
عــى خلفيــة هــذا املشــهد، مــن املهــم 
اإلشــارة إىل أن مؤسســات التمويــل 

تنهــض بــدور محــوري يف القيــادة الــي 
احلــذر واحلساســية والشــفافية،  تتــوىخ 

ويف احلفــاظ عــى تــوازن صــي بــن 
اإلبــداع والتفكــري النقــدي، وتكامــل 

القطــاع الثقــايفّ مــن جانــب، واقتصــاد 
نتــاج الثقافــة مــن جانــب آخــر..  إ

مــرال مكريديتشــيان
Maral Mikirditsian

 نائبــة مديــرة الصنــدوق العريب
للفنــون والثقافة – آفــاق
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طلبنــا مــن مــارال مكريديتشــيان 
مــن منظمــة آفــاق الكتابــة عــن 

ــلط  ــة، وأن تسـ ــه أهميـ موضــوع توليـ
الضـــوء علـــى مشـــروع محـــدد، أو 

نهـــج معـــنَّ تنفـــذه منظمتهــا.

التمويل: 
ما وراء 

كواليس 
الفنون 

والثقافة
بقلم مرال مكريديتشيان
املمــول شــخص أو كيــان يدعــم قضيــة، 

أو مــرشوع، أو شــخص مــن خــالل توفــري 
يــخ  التمويــل الــذي يلزمــه. وعــى مــر التار

كان احلــكام، مثــل امللــوك وامللــكات، 
ليبدعــوا  يــة  بالرعا الفنانــن  يتولــون 

يــن القصــور، أو يؤلفــوا  مــن الفــن مــا يز
واعتمــد  تســليتهم.  ملجــرد  أو  املوســيقى، 

ر املــايل للفنــان عــى عالقتــه بهــذا  االســتقرا
لــرايع ذي النفــوذ )أو عــدم وجودهــا  ا
يف أحــوال أخــرى(. وإذا حالفــك احلــظ 

، فقــد 
ٍ
لــذي يكفــي ليكفلــك راع بالقــدر ا

نــك، ربمــا طــوال حياتــك.  ضمنــت مــا يؤمِّ
أمــا إذا كنــت أوفــر حًظــا ورســخت عالقــة 

لــرايع، فلعلــك تحصــل  قويــة مــع هــذا ا
عــى ســكن مجــاين - ولكــن هــذا يعــي 

للمثــول  نــك ســتكون "مســتباحا"  أ بداهــًة 
يطلبونــك  دقيقــة  أي  يف حرتهــم يف 

فيهــا: ســواء إلنتــاج األعمــال الفنّيــة تلبيــَة 
الفنّيــة  تــك  إبداعا لتطويــع  أو  لزنواتهــم، 
السياســّية.   يتوافــق مــع خططهــم  بمــا 

تطــور هــذا الفهــم والنمــط التقليــدي 
ــون والثقافــة مــع الوقــت،  ــة الفن ي لرعا

املنظــم  للتمويــل  يقــة  طر فأصبــح 
نشــئت 

ُ
ــًدا. فأ واملوجــه بصــورة أكــر تحدي

الثقافــة واملؤسســات اخلاصــة  وزارات 
ــة. وأدى هــذا التطــور  ي واملنظمــات اخلري

يف األشــكال املؤسســية إىل تغيــري 
يًعــا  ديمقراطــي بدرجــة مــا، محقًقــا توز

أكــر عــداًل ملــوارد التمويــل؛ فأصبــح 
احلصــول عــى دعــم مــايل غــري خاضــع 

بــات معتمــًدا  لألهــواء الشــخصية، وإنمــا 

عــى جــدارة الفنــان وأهليــة املؤسســات 
يع. إال أن هــذا النــوع  وجــدوى املشــار

مــن الرعايــة يف العصــور احلديثــة ال يــأيت 
ــا مــن رشوط املقايضــات؛  لًي بالــرورة خا
إذ ُتمــي جهــات التمويــل عــى مســتوى 

وأجنــدات حكوماتهــا  أجنداتهــا  العــامل 
الواقــع  ومانحيهــا. وقلمــا وجدنــا يف 

أنظمــة تمويــل مســتقلة قائمــة عــى منــح 
ــد لقطــاع الفــن  الدعــم املــايل غــري املقيَّ

والثقافــة عــى مســتوى العــامل، وبصــورة 
ــة.   بّي أعــم عــى مســتوى املنطقــة العر

 
نــيء آفــاق يف 7002، كان هدفــه 

ُ
أ عندمــا 

ــة  نتــاج األعمــال الثقافّي األســايس دعــم إ
ــة بــال قيــود عــى املوضوعــات، أو  والفنّي
الوســائط، أو مــا شــابه ذلــك مــن أمــور 

ًحــا  يــزال( متا أخــرى. فــكان الدعــم )وال 
املؤسســات  أو  الصاعديــن  للفنانــن 

يعمــل يف تخصصــات  الناشــئة، ممــن 
متنوعــة  وســائط  ويســتخدم  مختلفــة 

القصــرية  أو  الطويلــة  املرشوعــات  لتنفيــذ 
يضــة  األجــل، وممــن يــأيت مــن طائفــة عر

الثقافّيــة  واجلغرافيــا  الســياقات  مــن 
والسياســّية. وكان هــذا يعــي أن 

عــى املؤسســة تأمــن مــوارد متنوعــة 
االســتقاللية  هلــا  يتيــح  للتمويــل، ممــا 

لــذي تمليــه  ا للتحكــم يف الضغــط  يــة  واحلر
واملاليــة،  االجتماعيــة،  العوامــل  عليهــا 

املنطقــة.    يف  املختلفــة  والسياســّية 

وال شــك أن محاولــة نيــل االســتقالل 
املــايل ســاعدت عــى إرســاء أســس الدعــم 

ــه بأجنــدات، وهــو مــا منــح  غــري املوجَّ
التامــة  يــة  احلر الثقافّيــة  املؤسســات 

لالنخــراط فيمــا تهتــم بــه مــن موضوعــات 
ووســائط ومجــاالت تخصــص؛ ممــا 

ثقــايفّ يتمتــع  أســهم يف تشــكيل مشــهد 
ــات  ــذي يعــرِّ عــن التباين ــوع ال بالتن

واالجتماعيــة  والسياســّية  الثقافّيــة 
ن مل يكــن  يف املنطقــة. ولكــن هــذا املكــوِّ
وحــده مــا شــكَّل املؤسســة عــى مــا يه 
اكتســبتها  لــي  ا بــة  فالتجر ليــوم،  ا عليــه 
املؤسســة طــوال 51 عامــا - باعتبارهــا 

جــزًءا مــن املشــهد الثقــايفّ املتنــوع - 
ًنــا أساســًيا حــدا ب آفــاق  كانــت مكوِّ

املنــح يتصــف  تنتهــج أســلوًبا إلدارة  أن 
ونــة وإعــادة النظــر باســتمرار يف  باملر

التغــريات  وقدتطلبــت  التمويــل.  ليــات  آ
والسياســّية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
تبــاع  ا املنطقــة  لــي شــهدتها  ا املســتمرة 

نهــج اســتبايق يأخــذ بدقائــق األمــور، 
عوًضــا عــن نهــج أحــادي اجلانــب قائــم 

عــى رد الفعــل، حيــث تمثــل اخلصائــص 
الدقيقــة جــزًءا ال ينفصــم عــن  الســياقية 
خطــة الدعــم يف توجيــه صياغــة عمليــات 

ح  ــار واإلنتــاج، وذلــك بطــر التقديــم واالختي
التحديــات واالحتياجــات  أســئلة منهــا: مــا 

وكل  تخصــص  القائمــة يف كل مجــال 
ســياق جغــرايف؟ مــا الوســائط اجلديــدة، 

يــب اإلمكانيــات  ومــن يقــوم عــى تجر
اجلديــدة؟ كيــف يمكننــا ضمــان عمليــة 

املدعومــة؟  للمرشوعــات  الطبيــي  التطويــر 
نيــات واألطــر الزمنيــة  كيــف تأثــرت املزا

َتَغــريَّ  الســابقة بوضــع محــدد؟ مــا الــذي 
ومــا  يع  للمشــار النهائيــة  املُخرجــات  يف 

أســباب التغيــري؟ رًدا عــى هــذه األســئلة، 
كان مــن األفضــل أن ينهــض آفــاق 
ــة  ــدوره يف "إنشــاء" مشــاهد ثقافّي ب

ــذي  ــكان ال متنوعــة تعكــس خصائــص امل
ــا.   ــرًيا صادًق ــه تعب ــه وتعــرِّ عن َتَشــكَّلت في

 
إذا كان رعــاة الفــن يف الســابق 

حيــث  مــن  الفنانــن  لون نفقــات  يموِّ
الســكن واملعيشــة، فــإن برامــج التمويــل 

نتــاج  ا مــا تفعــل شــيًئا بخــالف إ نــادًر احلديثــة 
األعمــال الفنّيــة. ففــي كثــري مــن األحيــان 
يف  الثقافّيــة  واملؤسســات  نــون  الفنا يتعــر 

ليــات  آ بســبب  تحديــًدا  بّيــة  العر املنطقــة 
ــل اجلامــدة الــي ال تســمح بتوفــري  التموي

ــدة، وتخصيــص  ــح غــري مقيَّ ليــات ِمَن آ
ُيلقــي بهــم  نيــة؛ وهــو مــا  النفقــات واملزا

ــرة مفرغــة للبحــث عــن االســتدامة  ئ يف دا
يــر،  املاليــة، وطلــب املنــح وتقديــم التقار

يف حــن يســاورهم القلــق مــن عــدم 
وتنفيــذ  نفقاتهــم  تغطيــة  عــى  قدرتهــم 

يجعلهــم يف مصــاف  مرشوعاتهــم؛ ممــا 
املنســين يف ســلة مهمــالت  العاملــن 

االقتصــادات، ويعانــون احلرمــان مــن اجلــزاء 
املنصــف عــى مــا يبذلونــه مــن أعمــال.  

ئــرة املفرغــة،  ســعًيا لكــر هــذه الدا
أطلــق آفــاق برنامجــن مصممــن 

املاضيــن  العامــن  يف  للمؤسســات 
بهــدف تخصيــص مبالــغ كبــرية مــن املنــح 

املوقوفــة للدعــم املؤســي. وممــا يثــري 
ــاه، أن املؤسســات الــي تقدمــت  االنتب

للحصــول عــى هــذه املنــح مل ُتعــرب 
النفقــات  ســوى عــن حاجتهــا لتغطيــة 

تــب واإليجــارات.  وا "البديهيــة"، مثــل الر
يف حــن شــملت املقتضيــات الــي كانــت 
ملــوارد  شــائعة بــن معظــم املســتفيدين ا

الالزمــة إلطــالق العمــل عــى تنفيــذ 
اإلجــراءات الداخليــة، وأنظمــة املراجعــة، 

واألرشــيف  التواصــل،  واســراتيجيات 
واملواقــع اإللكرونيــة، وهــو مــا يؤكــد 

مــن جديــد عــى حجــم هــذا النــوع مــن 
النفقــات وأهميــة إدراجهــا ضمــن 

الثقافّيــة  املؤسســات  لتطويــر  املنــح  برامــج 
خاصــًة، وقطــاع الثقافــة عامــًة. وحقيقــي 

أن هــذا النــوع مــن الدعــم يتطلــب 
ية تقتــي أن تلــزتم اجلهــات  اســتمرار

ًمــا أكــر يف مقابــل برامــج املنــح  املانحــة الزتا
نــه رضوري  أ يع، إال  القائمــة عــى املشــار

ــة  ــر الطويــل األمــد عــى البيئ لتحقيــق األث

مــا وراء كواليــس الفنــون والثقافــة مــرال مكريديتشــيان
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The Lebanese
Rocket Society

In the early 60‘s, during the 
Cold War and the apex of Pan-
Arabism, a group of students and 
researchers enters the race to 
space and create the Lebanese 
Rocket Society.
Sometimes, and specially 
nowadays, dreams can overtake a 
tormented history...

The Lebanese Rocket Society
LB/FR, 2013, 95' 
Cast: Manoug Manougian, John 
Markarian, General Youssef 
Wehbé, Harry Koundakjian, 
Joseph Sfeir, Hampar 
Karageozian, Paul Haidostian, 
Assaad Jradi, Zafer Azar, Minister 
Ziad Baroud, Minister Tarek Mitri, 
Fouad Matta, Jana Wehbé
Crew: Directors: Khalil Joreige 
and Joana Hadjithomas / 
Producers: Georges Schoucair 
(Abbout Productions – Lebanon) 
Edouard Mauriat (Mille et 
une Productions – France) / 
Animation: Ghassan Halwani 
/ Cinematographer: Jeanne 
Lapoirie, Rachelle Aoun / Editor: 
Tina Baz / Sound Engineer: Chadi 
Roukoz / Sound Editor: Rana Eid 
/ Sound Mixing: Olivier Goinard / 
Music: Nadim Mishlawi

Screened at Bozar, Brussels,  
15 April ’22, followed by a Q&A 
with Khalil Joreige moderated by 
Livia Tinca.
Preceded by the short film Rounds 
by K. Joreige and J. Hadjithomas.
In the framework of L'heure 
d'hiver Beirut

Joana Hadjithomas
& Khalil Joreige

The Lebanese Rocket Society Cinema
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A Conversation 
Between Joana 
Hadjithomas, 
Khalil Joreige and 
Claire Vassé

Claire Vassé The starting point for 
The Lebanese Rocket Society is a 
fact that was mysteriously erased 
from Lebanese history: the active 
participation of a group of Lebanese 
scientists in space research during 
the 1960’s, and the construction of 
rockets in Lebanon. How did you 
come to learn about this forgotten 
history?

Joana Hadjithomas First through my 
sister, who was doing research on 
Lebanese history. Then we saw a few 
images in Vehicles, a book published 
by Akram Zaatari and the Arab Image 
Foundation. But we didn’t have very 
much to go on: a few lines in a book, 
a few pictures. And then we saw an 
official stamp that carried the image 
of the rocket we see in the film. So 
we realized that this had been a 
project of major scale! That really 
surprised us, because we had never 
heard about it before.

Khalil Joreige We questioned our 
friends and family, but none of them 
knew anything about it either. We 
began to ask ourselves: if this was 
indeed a serious scientific project, 
then how come everyone has forgot-
ten about it? Why had it disappeared 
from our collective memory and 
imagination? Then we started search-
ing! A lot of our work involves history 
that is forgotten or kept secret, which 
is often more interesting than the 
official history.

J.H. This idea that Lebanon had 
participated in the space race was 
pretty unbelievable. And also the 
fact that it happened in the 60’s, 
which were very interesting years 

for the Middle East: it was the 
peak of Pan-Arabism, a time when 
worldwide revolution seemed like a 
possibility, a time for big ideas and 
ideologies. The obsession with space 
also developed during this period 
out of the competition between the 
USA and the USSR and the way that 
competition affected the rest of 
the world. Manoug Manougian, the 
Haigazian University Mathematics 
professor who initiated the project 
with his students, believed that they 
were participating in international re-
search. They saw themselves as con-
temporaries of their peers around the 
world, in the strict sense of sharing a 
common time. This contemporaneity 
could also be seen in the spirit of 
the revolutions happening around 
the world, which all seemed to be 
interconnected.

K.J. In any case, that‘s how we 
imagine it…

C.V. Why was the project stopped, 
and then so quickly forgotten?

J.H. There were some objective 
reasons: the President and the army 
wanted to stop it due to the interna-
tional pressure they were receiving. 
The rockets were becoming too pow-
erful and could be potentially used 
for less peaceful purposes. They also 
needed to divert funding and were 
dreaming of launching a satellite ... 
But for us, maybe another important 
reason why the project was aborted 
was its connection to dreams. The 
men who started it were dreamers, 
but ever since the war of 1967 and 
the major Arab defeat, there has 
been a sense of disillusionment – 
and maybe we don’t allow ourselves 
these kinds of dreams anymore… 
This is why such an adventure seems 
nearly inconceivable today, impossi-
ble even to imagine. The images do 
not match up with our imaginations 
anymore. We are unable to recognize 
them.

K.J. There isn’t a lot of science fiction 
in the Arab world, and more specif-
ically not very much anticipation, 

projecting ourselves in the future, 
or uchronia. Why? Is it political? Is it 
to prevent the development of ex-
cessive imagination, of dreams that 
could eventually reveal themselves 
to be subversive? We wanted to 
establish that dimension of projec-
tion into the future in the film through 
the animation created by Ghassan 
Halwani, whose work we have long 
admired. The animated section clos-
es the film and imagines Lebanon 
in the year 2025, what it might have 
looked like if this space program had 
continued.

C.V. This faith in a different world 
that was a big part of the 1960’s 
reappeared as you were making 
the film, with the emergence of the 
Arab spring… Quite an astonishing 
synchronicity…

K.J. We started preparing the film 
in August 2009 and the shoot went 
from November 2010 to March 2011. 
We were trying to tell the story and 
relive its hopes and dreams when 
suddenly, as we were editing, things 
started happening in the Arab world. 
In Tunisia, in Egypt, in Libya, in Syria, 
in Bahrain – men and women were 
taking to the streets. Despite their 
fear, they were starting to dream 
again. And their dreams were not 
going to be stopped…

J.H. Without you even realizing it, 
artistic desire feels and feeds off the 
pulse of what is happening around 
you. It is sensitive and permeable. 
Things had been pulsating for some 
time in the Arab world, and we 
couldn’t avoid absorbing them. In a 
way, we‘ve just re-transcribed them.

C.V. The way this comes through in 
the film makes it different from a typ-
ical historical documentary. There’s 
almost an ‘action movie’ feel to the 
way you depict the construction of 
the Lebanese rocket…

J.H. This story is a space adventure. 
Its main protagonists may be scien-
tists, but they are dreamers at heart.
Manoug Manougian and his students 

ســـينما يــخ النــادي اللبنــاين للصوار يــج جوانــا حــايج تومــا و خليــل جر
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believed they could make their 
dreams and desires a reality. They 
said to themselves: "I want to send 
a rocket into the sky. I need the right 
fuel. It’s not available, so let’s make 
it..." Listening to them tell their stories 
was like following the adventure from 
start to finish, with all its moments of 
great excitement, disappointment, 
fear, joy… There was an enthusiasm 
and exhilaration surrounding the race 
to space that we wanted to preserve 
in the film.

K.J. When we met Manoug and he 
gave us access to his extraordinary 
archives retracing the entire project, 
along with telling us the whole story, 
we started to feel strongly that this 
was the way to go. We wanted to 
focus on filming and listening to the 
real life protagonists of this adven-
ture. They are the witnesses, and 
their words are extremely important 
for us.

C.V. At the same time, both of you 
remain quite present through the 
voice-over…

K.J. Yes, because we wanted to con-
tinuously question the past from the 
perspective of our own present.

J.H. It was important to make it clear 
from the beginning that we were 
born in 1969 and we were taking a 
deeply subjective approach to our 
historical investigation. Of course 
there are the facts as they happened, 
but another essential aspect was the 
echo those facts provoked within our 
own imaginations. The full effects 
of that process become clear in 
the second half of the film when 
we decided to create the sculpture 
representing the Lebanese rocket. 
An act of the present, but with its 
source in the past and the memory 
that was passed on to us. We didn’t 
want to come off as nostalgic. On the 
contrary, we wanted to accomplish 
something for the present time, an 
act that paid tribute to everything 
these people had done.

K.J. It was about doing some-

thing crazy today, rather than just 
contemplating and admiring the 
courage and hope of this group of 
scientists who believed they could 
send rockets into space. Our working 
process usually involves taking steps 
to reinterpret and re-enact, to make 
things come to life and exist in the 
present. This film ended up becom-
ing something very personal, and the 
voice-over allowed us to re-tran-
scribe our questions and thoughts 
as they came to us. The film is also 
about dreams and our ability to still 
dream today.

C.V. Rather than just exposing this 
"confiscated history", you also re-ap-
propriate it using your tools as visual 
artists – by reconstructing a rocket 
yourselves.

K.J. We wanted not only to link 
this past history to our present 
situation but also to work with the 
close connection between art and 
cinema. The installations we created 
can be seen in the film, and the 
process of making the film inspired 
and nourished our artistic practice. 
The Lebanese Rocket Society is a 
project that includes a film as well 
as several works of art, including the 
reproduction of one of the rockets 
in the form of a sculpture, the Cedar 
4 but all white, as a kind of strange 
monument to science in a country 
where we rarely agree on symbols, 
where people very seldom gather 
around monuments. The Lebanese 
Rocket society, like some of our 
other films, asks a question: what can 
cinema do? And gradually an answer 
emerged: it can pursue a dream that 
was interrupted by creating a replica 
of the rocket and donating it to the 
university. Dedicating this strange 
monument was a way to pay tribute 
to the original scientific project and 
the original dream.

J.H. This project wasn’t born just 
anywhere, but at Haigazian, an 
Armenian university. Its initiator 
Manoug Manougian comes from 
Jerusalem and his students came 
from all over – Jordan, Syria, Iraq... 

They were members of a community 
that had been the victim of genocide 
at the beginning of the century. And 
what do they go and do? They create 
a rocket, the first one in the Arab 
world, and they give it to Lebanon. 
It’s a beautiful gesture of gratitude, a 
gift to the country that took them in. 
For myself as the granddaughter of 
Greek immigrants and for Khalil who 
is part Palestinian, we are very sen-
sitive to this history of displacement 
and exile, but also gratitude. Offering 
this new rocket to the university was 
a contribution in the continuity of 
that history.

C.V. After reconstructing the rocket, 
you took it on a journey across the 
city. Why was this also an important 
act for you?

J.H. The rocket was an object that 
lent itself easily to confusion, espe-
cially in Lebanon where people are 
more used to dealing with political 
conflict than they are with science: 
was it a rocket or a missile, a weapon 
or an artifact of modernity and 
scientific research? Reintroducing 
the rocket into an artistic space, 
both in our film and at the universi-
ty, represents the belief that these 
spaces can protect us from this kind 
of confusion and misunderstanding.

K.J. Within the space of the univer-
sity, the rocket can be recognized 
for what it actually is: a scientific un-
dertaking. And in the artistic space, 
it can be understood for what it is 
also, an artistic intervention. It was 
provocative but also vital to show the 
city that: "This is not a weapon."

C.V. The Lebanese Rocket Society 
is not only a film about investigating 
the past, but also about conquer-
ing it: conquering the sky as the 
Lebanese wanted to do back then 
and reimagining the conclusion of 
the story in your own way at the end 
of the film. Are you in a certain sense 
re-writing history?

K.J. There is a lot of memory in 
Lebanon, but because it is no longer 
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connected to a unified history, 
every event becomes personal and 
subjective.

J.H. Historians, witnesses, artists, 
writers and filmmakers can poten-
tially participate in making traces 
that are absent visible again. But 
we’re not rewriting history – we try 
to intervene in the real world, which 
is something completely different. 
In our work, both of us always follow 
the accidents or signs we encounter 
along the way. We are completely 
permeable to reality, and the way we 
work is very organic. Our films are ex-
periences in every sense of the word 
and also experiences of cinema, 
often difficult to classify or define.

K.J. In our films we always felt a 
need to symbolically push back the 
limits that seem to be everywhere, 
a vital need to expand the bounda-
ries. It was the same with the rocket: 
recreating it, transporting it through 
the city, donating it to the university. 
Pursuing this dream in the present 
and saying aloud that we once 
were researchers and utopians, that 
once we dreamed and that we can 
become dreamers again.

J.H. And this is at the heart of our 
faith in art and in cinema.. 

This interview was initially published 
on the occasion of the film release.
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نعرفــه فقــط. عــى كل مــرشوع أن يشــكل 
تجربــة جديــدة يف املجهــول. هــذه "اهلشاشــة" 

الــي يفرضهــا هــذا الظــرف غري محســوب 
النتائــج عــى املــرشوع الفــي تعجبنــا.

كلــري فكــرة إنشــاء نصــب تــذكاري تحيــل عى 
أفــكار أخــرى يف بلــد مثــل لبنــان، هــل أردتما 

رمــزا وطنيــا يجتمــع حولــه اللبنانيــون بخــالف 
النصــب/ الرمــوز األخرى اإلشــكالية؟

خليــل الصــاروخ موضــوع قــد يثــري ارتباك 
يف بلــد مثــل لبنــان، حيــث اعتــاد النــاس 

عــى التعامــل مــع الرصاعــات واألزمات 
السياســية أكــر بكثــري مــن املســائل العلميــة. 

فتطــرح األســئلة هــل كان صاروخــا، أم قمــرا 
اصطناعيــا، أم ســالحا، أم صناعــة عرصيــة 

ناتجــة عــن بحــوث علميــة؟ يبقــى أن إدخــال 
الصــاروخ يف فضــاء فــي واجلامعــة يــدل عى 
اإليمــان بــأن مثــل تلك املســاحات تســتطيع 

أن تحمينــا مــن ذلــك االرتبــاك وســوء الفهــم.

جوانــا يف إطــار اجلامعــة يعــرف مــا هو 
الصــاروخ، ويتــم تحديــده عــى إنــه حصيلة 

مــرشوع علمــي؛ احلــال نفســه يف اإلطار 
الفــي حيــث يســهل تحديــد الصــاروخ عى 
إنــه محاولــة أو تدخــل فــي. فواجــب علينــا 
كأفــراد وليــس كجماعــات، أن نقــوم بجهــد 
فــردي لتوجيــه تحيــة تقديــر واحــرام فعليــة 
هلــؤالء النســاء والرجــال الذيــن كان لديهــم 

حلًمــا و تمكنــوا مــن تحقيقــه؛ ويه أيضــا 
يقــة أخــرى لتحفــز أنفســنا وتقديــر احلاملــن.  طر

فالفيلــم بالنهايــة يــدور حــول موضــوع 
األحــالم وقدراتنــا عــى أن نواصــل أحالمنا.

خليــل نحــن يف وطــن منقســم. فقــد تبــدو 
يبــة بــأن نشــعر بعالقتنــا بتمثــال  الفكــرة غر

هــو ُنصــب ُنقيمــه ليكــون عامــاًل يجمعنــا.

كلــري يف الفيلــم عنــرصان مهمــان همــا املــادة 
األرشــيفية والرشيــط. الصــويت املرافــق املتلــو 
بصوتيكمــا. مــا خصوصيــة هذيــن املكونــن؟

جوانــا التعامــل مــع املــادة األرشــيفية من 
صــور ووثائــق يمكــن أن تكــون ُمغويــة. احتجنــا 

إىل الكثــري مــن التفكــري والبحــث لنضعهــا 
يف الســياق الــذي يصــب يف اهتماماتنــا. 

لذلــك أضفنــا إليهــا أرشــيفا آخــر ال عالقــة له 
يــخ، ولكنــه يشــكل الصــور  بمــرشوع الصوار

الــي علقــت بأذهاننــا مــن تلــك املرحلــة. أفالم 
اآلكشــن، ُخطــب عبــد النــارص، وغريهــا. الرشيط 

الصــويت كان مهمــا جــدا لنحــي قصتنــا 
كجيــل وصلتــه األيديولوجيــا شــبه منهــارة. 

هــو الصلــة بــن خطــوط الــرد املتعددة 
واجلــر بــن العــام واخلــاص يف الفيلم.

خليــل كان أمــرا مهمــا أن نوضــح منــذ 
البدايــة بأننــا مــن مواليــد عــام 1969، وبأننــا 

نتعامــل تعامــال وجدانيــا وذاتيــا يف العمــق 
إزاء هــذا التحقيــق الــذي نقــوم بــه حول 

يخنــا. يف املحصلــة، هنــاك الوقائــع الــي  تار
يــا  حدثــت إال أننــا نضيــف وجهــا آخــر وجوهر
حــول التأثــري أو الصــدى الــذي تحدثــه تلك 
الوقائــع يف مخيلتنــا. لذلــك يصبــح الفيلــم 

يف نهايــة املطــاف مســألة شــخصية جــدا. 
ويفســح لنــا صــوت املعلــق املجــال إلعادة 
تدويــن أســئلتنا وأفكارنــا كمــا وردت إلينــا.

كلــري أضفتمــا إىل الفيلــم نحــو نهايتــه إشــارة 
إىل ثــورات العربيــة، هــل تغــريت نظرتكمــا 
إىل الفيلــم مــع صعــود الثــورات يف العــامل 

العــريب؟ هــل أكــدت لكمــا أن احللــم وتحقيــق 
احللــم قــد يصبحــان ممكنــن مــن جديد؟

جوانــا خــالل تصويــر الفيلــم و توليفــه كان 
ثمــة تحــول يحــدث يف املنطقــة العربيــة، 

وبــدا هــذا منســجما مــع فيلــم يبحــث عن 
احللــم ويســأل ملــاذا تحجمــت أحالمنا.

يــخ توقــف يف العام  خليــل مــرشوع صوار
يــات الــي تســقط اليــوم  1967. الديكتاتور
نشــأت بعــد 1967. ثمــة عالقــة بالتأكيــد، 

يــق الصدفة.  حــى لــو جــاءت عن طر
الصــدف مهمــة يف صناعــة األفــالم، هنــاك 
عــودة للحلــم وأفــق يتوســع بــرصف النظر 

عمــا ســتنتهي إليــه هــذه الثورات.

جوانــا صعــود الثــورات العربيــة أعــاد الصلة 
بــن احلــارض واملــايض، لذلــك مل يكــن تجاهلها 
ممكنــا، ولكــن مل نــرد اســتغالل هــذا احلدث. 

فاشــتغلنا للعثــور عــى النــرة املالئمــة لإلشــارة 
إىل هــذا احلــدث داخــل الفيلــم. كحدث 

يعــي كل فــرد يف املجتمعــات العربيــة.

يــك؟ اخليال يســود  كلــري مــاذا عــن جــزء التحر
هنــا يف تصورنــا للمســتقبل ليــس ببعيــد هــو 

العــام يف 2025.

يــك لســد النقص  جوانــا بــدأت فكــرة التحر
الــذي اعتقدنــا أنــه ســيكون موجــودا نتيجة 
نقــص الصــور. تعاونــا مــع غســان حلواين 

يــك قصــري عــن كيفية  لريســم لنــا فيلــم تحر
يــخ. ولكــن بعــد العثــور عى  إطــالق الصوار
الصــور والوثائــق عنــد مانــوغ، مل يعــد هلذا 

مــرر. فصــارت الفكــرة أن نتخيــل مــن خالل 
يــك كيــف كان يمكــن أن يكــون حارضنــا/  التحر

يــخ.  مســتقبلنا فيمــا لــو اســتمر مــرشوع الصوار
يــك عالقــة أيضــا "باخليــال  وهلــذا التوظيــف للتحر

العلمــي" شــبه الغائــب كنــوع يف املنطقــة. 
يــك ســمح بتصــور عــامل مختلــف يهــدم  التحر

صــورة العــامل احلــايل. عــامل علمــي متطور 
تراجــع فيــه املنــاورات السياســية حلســاب 
العلــم، ويغــدو رائــد الفضــاء هــو القائد، 

ويجتمــع النــاس إلرســال رســائل إىل العــامل 
اخلــاريج، وتتلــون اجلغرافيــا )بــرج املــر وجر 

ينــغ( لتصبــح ذات دالئــل املختلفــة. الر

يــك هــو باملعــىن املبارش  خليــل خيــار التحر
اســتكمال للــرد الزمــي يكمــل املايض 

واحلــارض بإلقــاء نظــرة عى املســتقبل. عى 
يك واخليال  صعيــد آخــر، أتــاح لنــا التحر

العلمــي اللعــب، ولكــن أيضــا زاويــة نظر 
مختلفــة لنقــول إننــا نســتطيع أن نشــتغل 
يقــة إدراكنا  عــى مخيلتنــا، وتاليــا عــى طر

لألشــياء باالرتقــاء قليــال فــوق الواقع.

كلــري كيــف اســُتقبل الفيلــم يف البلــدان املختلفــة 
الــي عــرض فيــه؟ وأي تأثــري تتمنيانــه له يف 

لبنان؟

خليــل هنــاك عنــرص مفاجــأة فيمــا يطرحه 
الفيلــم. مــرشوع فضــايئ يف لبنــان وهــذا يف حد 
ذاتــه يدعــو أوال إىل االبتســام. ولكــن إذا أخذنــا 

يف االعتبــار املــكان الــذي نــأيت منــه، أي لبنان، 
ومــا يعتمــل فيــه مــن نزاعــات، يصبــح هنا تأثري 

يــف" النظــرة أو الرؤيــة. وهذا  آخــر وهــو "تحر
جانــب يهمنــا منــذ بدايــة عملنــا. كمــا يعنينا 

يقــة الــي ُينظــر بهــا إلينــا والــي ننظر  تطويــر الطر
بهــا إىل أنفســنا. يف األماكــن الــي عــرض الفيلــم 
فيهــا اســتقبل كمغامــرة، وكنظــرة مختلفــة عــى 
املنطقــة، ولكــن أيضــا كطــرح ســينمايئ. يف لبنــان 
يخنا. ســيختلف الوضــع ألن احلكايــة جــزء مــن تار

جوانــا إعــادة "احلكايــة" إىل الفــرد كما إىل 
الذاكــرة اجلمعيــة، ومســاءلة الســياق الذي 

مــن خاللــه خرجــت هذه القصــة وأبطاهلا 
همــا مصــدر اهتمامنــا، وســبب إنجازنــا هذا 
الفيلــم. أنــا متشــوقة جــدا لعرضــه يف لبنان.

يخ  كلــري كيــف ســيكمل اشــتغالكما عــى التار
والذاكــرة واحلــارض؟ وأيــة مســاهمة ترجوانها 

يف املجتمــع مــن خــالل هــذه األعمال؟

جوانــا يف لبنــان ذاكــرات كثــرية مشــتتة، إال 
يــخ موحــد يحوهلــا  أن عــدم ارتباطهــا بتار

أحداًثــا شــخصية. يمكــن للمؤرخــن والشــهود 
والفنانــن والكتــاب والســينمائين أن 

يســهموا يف إعــادة أثــر الغائــب مــن جديــد. 
يــخ، بــل نحــاول  ولكننــا أبــدا ال نعيــد كتابــة التار

التدخــل أو اعــراض العــامل احلقيقــي. يف 
عملنــا، كالنــا يتابــع الصــدف أو اإلشــارات الــي 

يقــه؛ أي أننــا منفتحــون  يواجههــا عــى طر
عــى اخــراق الواقــع لنــا ولعملنــا. يف أفالمنــا 

نشــعر دائمــا باحلاجــة إىل دفــع القيــود الــي 
نجدهــا يف كل مــكان باملعــىن املجــازي بالطبــع. 

وتوســيع احلــدود الــي نعــاين جميعــا منهــا. 
إعــادة بنــاء مجســم الصــاروخ، نقلــه عر 

يــة.  املدينــة، ووهبــه للجامعــة يه خطــوة رمز
والقــول إن بعــض النــاس كان فيمــا مــى 

باحثــا ومثاليــا وحاملــا، وأنــه يمكننــا نحــن 
هــو جوهــر إيماننــا بالســينما والفــن..أيضــا أن نصبــح حاملــن مــن جديــد، وهــذا 
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يد  املــرشوع حلمــوا وحققــوا حلمهــم، ونحــن نر
يــن عــى فعــل ذلك اليوم. أن نكــون قادر

كلــري تتمحــور القصــة حــول مغامــرة فضائية 
صحيــح أن أبطاهلــا الرئيســين علمــاء، إال 

أنهــم حاملــون حقيقيــون؛ فقــد آمــن مانوغ 
مانوغيــان وطالبــه بأنهــم قــادرون عــى تحويل 

رغباتهــم وأحالمهــم إىل واقعــة حقيقيــة. 
يد إرســال  فرددوا يف قرارة أنفســهم "نر

صــاروخ إىل الفضــاء، يلزمنــا الوقود املناســب، 
لكنــه غــري متوفــر، فلنصنعــه إذن..." هــذا 

احللــم كنــا نحتــاج إليــه، بــل نفتش عنه.

خليــل ثمــة منــى آخــر للفيلــم يتعلــق برورة 
توســيع مداركنــا لتلقــف األفــكار واملعاين بشــكل 

يخ كان  أكــر انفتاحــا وتنوعــا. مــرشوع الصوار
مرشوعــا علميــا يف ذلــك الوقــت، ولكــن الواقع 

اليــوم يضعــه يف إطــار أضيــق، ويســبغ عليه 
معــايَن محــددة. لعــل هــذا من األســباب الي 

يخنــا  جعلتــه منســيا، ألننــا اليــوم ال ننظــر إىل توار
وحارضنــا إال مــن منظــار ضيــق. الســينما والفن 

والعلــم مســاحات أرحــب لفهم األشــياء من 
زاويــة مركبــة. يه مســاحات توســع املعاين، 
وهــذا مــا يجــب أن نناضــل يف ســبيل احلفاظ 

عليــه – أن نناضــل لئــال تصغــر املعــاين وتضيق.

كلــري كيــف تغــري املرشوع الســينمايئ بن 
صيغتــه األوليــة عــى الورق وبن شــكله 

النهايئ؟

جوانــا أفالمنــا عمومــا قائمــة عــى عالقة ثقة 
متبادلــة مــع الشــخصيات أو املمثلــن، هــذه 

عالقــة تبــىن ببــطء، وعــى امتداد الوقت. 
مانــوغ مانوغيــان الــذي هــو محــور الفيلم 

يــخ، وكذلك  ومؤســس مبــادرة صنــع الصوار
الشــخصيات األخــرى، مل يتجــاوب مــع البحث 

عــى الفــور. كان ال بــد هلــؤالء يك يثقــوا بنــا، 
أن يفهمــوا اهتماماتنــا وطبيعــة عملنــا.

خليــل لذلــك يف املراحــل األوىل مل يكشــف 
لنــا مانــوغ أنــه يملــك ذلك األرشــيف الكبري 
مــن الصــور. فــكان أن كتبنــا الفيلم بشــكل 
مختلــف، أبطــأ بطبيعــة احلــال، وبكثــري من 
الفراغــات الــي يجــب ملؤها االســتعاضة 

عــن الصــورة الناقصــة أو الغائبــة.

يــات األمور، ويأخذ  جوانــا ولكــن تتغــري مجر
الفيلــم منــى آخــر، إذ نتوصــل إىل العثــور 

عــى الصــور. كل الصــور يف مدينــة تامبــا يف 
يــدا، حيــث يقيــم مانــوغ مانوغيان  واليــة فلور

منــذ أن غــادر لبنــان ســنة 1966 وبصحبتــه 
أرشــيفه الكامــل، ومنــذ ذلــك احلــن مل يعد 
إىل املنطقــة. مــن أصغــر صــاروخ إىل أكره 
ز1 إىل أرز8. حافــظ مانــوغ عــى كل  مــن أر

فيلــم مــن أفــالم املــرشوع وكل صورة من 
صــوره يف أرشــيفه مــدة نصف قرن!

خليــل بهــذا املعــىن مل يعــد ممكنــا املــي 

بالفيلــم بتصــوره األويل. أصبحــت املــادة 
كاملــة بــن أيدينــا، وتحــول الفيلــم مــن إعادة 

بنــاء حكايــة بــكل صورهــا الغائبــة إىل عــرض 
احلكايــة بالصــور والوثائــق الــي اكتشــفناها.

كلــري هــل يجعلــه ذلــك فيلًمــا تحقيقيــا؟ 
وإذا كان كذلــك، فهــل يعــي أنــه أقــل 

تركيبــا مــن أفالمكــم الســابقة، أو أقــل بنــاًء 
جلهــة تكديــس طبقــات مــن املعاين؟

خليــل إنــه فيلــم اســتقصاء ال يخلــو مــن 
التعقيــدات. يتضمــن طبقــات متعــددة وأوجــه 

متنوعــة يف الــرد الــروايئ. فهــو فيلــم ذو 
تركيبــة معقــدة؛ يبــدأ بعــرض مرحلــة البحــث 

والتنقيــب عــن أي معلومــة تتعلــق باملــرشوع، 
لتتســع بعــد ذلــك كمــا يحــدث عــادًة يف أفالم 

االســتقصاء عــر الشــهادات واملــواد األرشــيفية، 
فتكتمــل املغامــرة الفضائيــة وُتحــى؛ يف نهايــة 
هــذا اجلــزء، يبــدأ آخــر أكــر فنيــة يتمحور حول 

إعــادة بنــاء مجســم للصــاروخ املنــي، لينتهــي 
.)Animation( يــك الفيلــم بمشــهد تحر

جوانــا عمليــة التوليــف كانــت يف غايــة 
التعقيــد؛ إذا اســتلزم األمــر اجلمــع بــن ثــالث 
مراحــل زمنيــة: املــايض واحلارض واملســتقبل. 

عندمــا نعــزتم تحقيــق فيلــم، نبحــث عــن 
التجربــة اجلديــدة. يختلــف هــذا الفيلــم عمــا 

ســبق مــن األفــالم الــي أنجزناهــا. القصة 
تعــرض أحــداث مغامــرة رابحــة عى لســان 
أبطاهلــا احلقيقيــن الذيــن انتظــروا 50 عامــا، 
أي نصــف قــرن إلعــادة رسدهــا، واإلصغاء 
إليهــم، وهــم يــروون احلكايــة بمثابــة رحلة 

أو مغامــرة مــن أوهلــا إىل آخرهــا بأدق 
تفاصيلهــا، بــذروة حلظاتهــا املثــرية، وبخيباتهــا، 

ومخاوفهــا، وأفراحهــا... يكمــن فيهــا حمــاس 
ونشــوة أردنــا اخزتانهمــا يف الفيلــم.

كلــري اجلــزء الثالــث يف الفيلــم هــو كمــا 
وصفتمــاه بإعــادة تفعيــل املــايض يف احلــارض 

مــن خــالل بنــاء مجســم صــاروخ ووضعه يف 
يــان. مــا الــذي دفعكمــا إىل  جامعــة هايغاز

إضافــة هــذا اجلــزء؟ هــل إلغنــاء الفيلــم بمنحه 
بعــدا أعمــق مــن مجــرد عــرض احلقائق، أو 

إلحساســكما بــأن الفيلــم وحــده ليــس كافيــا 
يــخ. مع  لتوثيــق/ إعــادة إحيــاء هــذا التار

العلــم أن اشــتغالكما عــى عمــل فــي مــوازٍ 
للســينمايئ تجربــة ليســت بجديــدة عليكمــا.

خليــل مــوازٍ يه الكلمــة الصحيحــة. يف 
يــا  التجــارب الســابقة كان العمــر الفــي مواز

للفيلــم مــن دون أن يتقاطــع معــه. هــذه 
املــرة األوىل الــي يصبــح فيهــا العمــل الفــي 
جــزًءا مــن الفيلــم. وبالفعــل نحــن اشــتغلنا 

يان  عــى اجلزءيــن األخرييــن، صــاروخ اهلايغاز
يــي كتجهــز منفصــل.  يكــورد" التحر و"جولــدن ر

ومل نكــن نــدرك أنهمــا ســينتهيان يف الفيلــم.
جوانــا الشــق احلــكايئ يف الفيلــم مغــٍو، وكان 

مــن الصعــب أن ال نعطيــه حقــه. ولكــن 
كان ال بــد أن يتبعــه يشء آخــر، يشء يضــع 
حكايــة املــايض يف احلــارض ويعيــد إحيــاءه أو 

تفعيلــه. يف الوقــت عينــه، وصلتنــا دعــوة مــن 
بينــايل الشــارقة لتقديــم عمــل فــي، وكان 

مــن الطبيــي أن نعمــل عــى يشء متصــل 
يــخ، ألنــه كان شــغلنا الشــاغل.  بمــرشوع الصوار

يــخ  ال وجــود ألي أثــر ملمــوس ملــرشوع الصوار
يف بــريوت. فكانــت الفكــرة أن نجســده بــيء 

ملمــوس ،مثــل مجســم الصــاروخ، أي أن 
نمنــح احللــم بعــدا ماديــا يحــرك ذاكــرة الناس.

خليــل مل يولــد املــرشوع يف مــكان مــا من 
يــان األرمنيــة  األمكنــة، بــل يف جامعــة هايغاز

عــى يــد مانــوغ، األســتاذ األرمي اآليت من 
القــدس، وطالبــه الوافديــن من األردن 

يا والعــراق... هــم ينتمــون إىل مجتمــع  وســور
وقــع ضحيــة مذابــح عرقيــة يف بدايــة القــرن 
العرشيــن. بنــوا صاروخــا أهــدوه إىل لبنــان 

عربــون تقديــر ووفــاء للبلــد الــذي احتضنهــم. 
بالنســبة إىل جوانــا، احلفيــدة جلّديــن مهاجــرىن 

مــن تركيــا، كمــا بالنســبة إيلّ كفلســطيي 
مــن ناحيــة أحــد الوالديــن. نشــعر بنــوع من 

االنتمــاء أو التمــايه أو باحلساســية القصــوى 
يــخ التهجــري والنفــي، ومــا يســتتبعه  مــع تار

مــن اإلقــرار بالفضــل للبلــد احلاضــن واملضيف، 
أن ُنهــدي جســم الصــاروخ إىل اجلامعــة كان 
ية هــذه القصــة،  مســاهمة مننــا يف اســتمرار

يــد أن نختــم املوضــوع يف جــو مــن  إذ مل نكــن نر
احلنــن، فأتــت اهلديــة بمثابــة فعــل مــن احلارض 

منبعــه يف املــايض، وقــد تــواردت ذاكرتــه إلينا.

كلــري يف املحصلــة، مــا يه اســتنتاجاتكما جلهــة 
يــخ مــن ذاكرة الناس؟ ســقوط مــرشوع الصوار

خليــل هنــاك أســباب كثــرية. يقــدم الفيلم 
جــزًءا مــن اإلجابــة بهــدف إثــارة للنقاش. 
أعتقــد أن هــذه الذكــرى مل تعــد تناســب 

تخيلنــا ألنفســنا، كمــا أن الوثائــق غــري 
موجــودة. كذلــك كان لوقــوع احلرب 

األهليــة األثــر الكبــري يف إحــداث فجــوات يف 
الذاكــرة. ولكــن األهــم من األســباب يه 

الدالئــل الــي يقدمهــا الوضــع القائــم عى 
يــخ الــذي يكتــب ناقصــا. ولعــل  عالقتنــا بالتار

يقــة الــي نحلــم بهــا قــد تغريت  أيضــا الطر
وكيفيــة تصورنــا ألنفســنا يف املســتقبل.

كلــري يف الشــق قبــل األخــري مــن الفيلم، 
يصبــح الفيلــم عنكمــا وتصبحــان يف قلــب 

الصــورة. مــا هــو موقعكمــا؟ ســينمائيان؟ أم 
مواطنــان ناشــطان ضــد النســيان؟ أم مــاذا؟

خليــل ال يتمحــور هــذا اجلــزء حولنــا، بــل 
يبــن كيــف ننجــز منحوتــة الصــاروخ "األرز4" 

قبــل تقديمهــا إىل اجلامعــة، وعمليــة 
املفاوضــات الــي نخوضهــا لنحقــق ذلــك.
جوانــا لســنا مهتمــن كســينمائين بمــا 

ســـينما يــخ النــادي اللبنــاين للصوار يــج جوانــا حــايج تومــا و خليــل جر
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يف حوار مع جوانا حايج 
 توما وخليل جريج
أجراها كلري فايس

كلــري مــى كانــت انطالقــة املــرشوع وكيــف؟

جوانــا قادتنــا إىل هــذا املــرشوع حكاية 
وصــورة. احلكايــة ســمعناها مــن شــقيقي 

يخ  تانيــا مهنــا الــي كانــت تجــري بحثــاً عــن تار
لبنــان املعــارص ووقعــت عــى حكايــة النادي 

يــخ. وحــن ســألتنا إن كّنــا قــد  اللبنــاين للصوار
ســمعنا بــأن لبنــان امتلــك مــرشوع تصنيــع 
يــخ، كانــت دهشــتنا كبــرية. اســتغربنا  صوار
ومل نأخــذ املوضــوع عــى محمــل اجلــد. يف 

الفــرة الزمنيــة عينهــا، مطلــع القــرن احلــادي 
والعرشيــن، وجدنــا يف كتــاب "املركبــة" أكــرم 
الزعــري الــذي يضــم صــور فوتوغرافيــة من 

مجموعــة "املؤسســة العربيــة للصــورة"، 
وجدنــا صــورة لطابــع يحمــل صاروًخــا بألوان 
العلــم اللبنــاين، وإىل جانبــه صــورة التقطهــا 

هــاري كوندكجيــان إلطــالق الصاروخ.

خليــل الصــورة الــي أخذهــا املصــور الفوتوغرايف 
هــاري كوندكجيــان كانــت بمثابــة الدليــل 
يــخ يف لبنان،  عــى وجــود مــرشوع الصوار

ومنهــا انطلقــت أســئلتنا وبحثنــا يف محيطنــا 
عمــن يتذكــر تلــك املرحلــة. وكانــت املفاجأة 
أن أحــًدا ال يتذكــر. بقيــت الفكــرة يف ذهننــا، 

وبــن مالحظــات كثــرية ندونهــا ونجمعهــا 
يف دفاترنــا لنعــود إليهــا يف فــرات الحقــة.

يارة إىل  جوانــا ولكــن قبــل ذلــك قمنــا بز
يــان يف بــريوت، حيــث انطلقــت  جامعــة هايغاز

يــخ ونفذت.  األبحــاث حــول مــرشوع الصوار
كان ذلــك يف العــام 2001 ومــن مكتبــة اجلامعــة. 
يــارة اإلجابــة عن  كان اهلــدف األســايس هلــذه الز

ســؤالن أساســين: هــل كان املــرشوع جديا؟ 
وهــل كانــت أهدافــه حربيــة أم علميــة؟ بعدهــا 

يع أخــرى. يف هــذه املرحلــة  شــغلنا بمشــار
الالحقــة إلنجازنــا فيلــم "بــدي شــوف" )2008( 

يــخ لتشــغلنا لعالقتهــا  عــادت فكــرة الصوار
الوطيــدة بحياتنــا وعملنــا يف تلــك الفــرة.

كلــري كيــف يتواصــل "النــادي اللبنــاين 
يــخ" مــع أعمالكمــا الســابقة؟ مــا  للصوار

هــو اخليــط املشــرك إذا جــاز التعبري؟

جوانــا بمعــىن مــا. يشــكل "النــادي اللبناين 
يــخ" فصــال جديــدا يف ســياق عملنــا  للصوار
عــى احلكايــات املنســية، كمــا يطرح أســئلة 

تشــغلنا وتصــب يف جوهــر أعمالنــا الســينمائية 
يــخ  والفنيــة. تســاؤالت حــول كيفيــة كتابــة التار
ومــا يبقــى منــه يف املخيلــة الفرديــة واجلماعيــة.

خليــل اشــتغلنا لفــرة طويلــة عى املواضيع 
الكامنــة والصــور الــي تبقــى، كما يظهر يف 

"خيام" و"بدي شــوف". بكالم آخر كان "النادي 
يــخ" نتيجــة البحث املتواصل  اللبنــاين للصوار
يف هذه املســاحة من األســئلة الي تســكننا.

كلــري مــى انطلــق العمــل فعليا عى الفيلم؟

جوانــا انطلــق العمــل الفعي عى مرشوع 
الفيلــم يف العــام 2009 عندمــا طلبنــا من 

كريســتن خوري أن تســاعدنا يف البحث للعثور 
عى األشــخاص الذين ســاهموا يف مرشوع 

يــخ. ويف خــالل بضعة أشــهر، وجدنا  الصوار
حكايــات كثــرية يف أرشــيف الصحف والقليل 
مــن الصــور. كانــت تلــك بمثابة الدالئل عى 

أن ثمــة معطيــات للمــي بهذا املرشوع.

خليــل بــدت القصــة املذهلــة، فقررنا أن نغوص 
ياتهــا لنقوم بتصوير  فيهــا ونتحقــق مــن مجر
فيلم يروي قصة شــاب أرمي يعمل أســتاذ 

يــان، يدىع مانوغ  ياضيــات يف جامعــة هايغاز ر
مانوغيــان. قــام وطالبــه بتصميم أكر من 

يــخ تــم إطالقها يف ســماء لبنان يف  عــرشة صوار
الســتينيات. وبذلك كانوا ســباقن يف صناعة 

أول صــاروخ ينطلــق يف فضــاء املنطقة.

جوانــا وبعــد حصولنا عى أول مســاعدة 
إنتاجيــة مــن الصنــدوق العريب للثقافة 

والفنون )آفاق( يف العام نفســه، ومع تشــجيع 
املنتجــن بتنــا أكيديــن من تنفيذ املرشوع.

كلــري هــذا النــوع من األفالم يقوم عى 
عمليــة بحــث طويلة تشــكل باطنه، وما 

يخرج عى الشاشــة ليس ســوى قمة 
اجلبــل. كيــف اشــتغلتما عى هذا؟

ية  خليــل هــذا صحيــح تمامــا. الفكرة الظاهر
كانت بمثابة الســبق أو "الســكوب"، ومعرفة 

مــا إذا كانــت القصــة حقيقيــة أم ال. ولكن 
بعــد هــذه املرحلة، أضى البحــث تحقيقيا 

وأعمــق، ويتطلــب مالحقــة كل حكاية صغرية 
ومرتبطــة باملوضــوع للتأكــد من صحتها.

جوانــا احلكايــة تجــر حكاية، وكل شــخصية تقودنا 
إىل األخــرى. كانــت مرحلــة البحث مكثفة 

يجيــة أيًضــا. ومل يكن احلصول  وطويلــة وتدر
عى املعلومات ســهال؛ كان األمر أشــبه بأحجية 

مبعــرة األجــزاء وحكايــة تحتــاج إىل أن تبىن 
مــن جديــد. كانــت عمليــة تحقيقية فعلية. 

كلــري مقارنــة بأفالمكمــا الســابقة، يختلف هذا 
الرشيــط جلهــة ذهابــه يف رحلة إىل املايض. 

أي اختــالف قدمــت لكمــا هذه التجربة؟

خليــل يف أفالمنــا الســابقة كنــا دائًما مهتمن 
باحلــارض واملعيــش. وحــن كنــا نتطرق إىل املايض 

كمــا يف "يــوم آخــر" كان ذلــك مــن باب أننا ال 

نــزال نعيــش هــذا املــايض يف احلارض. يف "النادي 
يــخ"، عدنــا للمــرة األوىل إىل رحلة  اللبنــاين للصوار

يخ  زمنيــة غــري احلــارض، إىل الســتينيات، وإىل تار
ال يذكــره أحــد، عــى الرغــم مــن أنه ليس مؤملا. 
يخ؟ كيــف يختار مجتمع  كيــف يكتــب هــذا التار

أن ُيبقى يف ذاكرته شــيئا ويســقط آخر؟ هل 
يــخ يكتبــه الغالبــون؟ ثمة بعد  فقــط ألن التار

آخر هلذه املســألة هو صورتنا عن أنفســنا.

كلــري ذكرتمــا أن املــرشوع جاء يف وقت 
كنتمــا تفكــران فيه بمرحلة الســتينيات. 

مــاذا عــن الســتينيات؟ وماذا تعي لكما؟

جوانا اهتمامنا بفرة الســتينيات ســبق 
للفيلــم. نحــن ولدنا بالســتينيات والعودة 

إليهــا يه محاولــة فهــم لكيفية تكون 
املنطقــة. كانــت مرحلــة رؤيوية بامتياز، وال 

تزال تشــغل مســاحة كبرية يف تخيلنا؛ أشــبه 
بميثولوجيــا عــن عــامل ميء باالحتماالت 

والثــورات واالكتشــافات العلمية.

خليــل احلنــن إىل الســتينيات قائم عى 
مــا وصــل إلينــا مــن حكايات عنها، أو ما 

نتخيــل أنــه كان. بهــذا املعىن، يشــكل الفيلم 
عــودة إىل العوامــل الي صنعت للســتينيات 

رصًحــا يف مخيلتنــا، وبحــث يف احتمــال أن 
يكــون كل ذلــك مجــرد تركيــب، أم أن ثمة 
عوامــل حقيقية نســجت تلــك امليثولوجيا.

جوانــا كمــا أولينــا اهتماما لظاهرة الشــغف يف 
الفضــاء الــي كانــت تســود أجواء تلك املرحلة 

يف ظــل التنافــس األمريي-الرويس وملدى 
تأثــري هــذا التنافــس عــى العامل بأرسه. وقد 
يان  اعتــر مانــوغ مانوغيــان، جامعة هايغاز

وطالبــه أنهــم مــن خــالل مبادرتهم تلك كانوا 
يطمحــون للمشــاركة يف األبحــاث الفضائية 

الــي كان يتــم تداوهلــا يف العــامل، كونهم 
يعــارصون زمالءهــم العلماء يف العامل. 

ويعزتمون تقاســم ذلك الزمن املشــرك 
معهــم. هــذه املعــارصة عامــل هام، إذا نظرنا 
إليهــا عــى أنهــا انعــكاس لروحية الثورات الي 

كانــت تحــدث يف العــامل وترابــط فيما بينها.

كلــري هــل هو هــدم للميثولوجيا إذن؟

جوانــا ليــس هدمــا بقــدر ما هو تفكيك. 
يــخ اللبنانيــة الذي امتد  املــرشوع يف الصوار

مــن بــن 1960 و1967 ذو داللــة، ألنــه جاء يف 
مرحلــة احللــم العــريب؛ وبالتــايل مل يكن ممكنا أن 

نحــي هــذه احلكايــة فقــط، بل كان واضحا أن 
يف هــذه احلكايــة مطرحــا للحــارض واملايض أيضا 
يد أن نبقى  الــذي أعدنــا بنــاءه يف احلــارض. ال نر

يف النوســتاجليا. تزعجنــا فكــرة "أيــن كنا وأين 
أصبحنــا؟" ســقوط هــذا املرشوع من الذاكرة 

هــو بمــكان مــا تأكيــد عــى أنهــا ثمة مــا يجعل 
مــن الســتينيات مرجعــا، ولكــن مــا بقــي منها 
اليــوم وهــم. النــاس الذيــن عملــوا عى هذا 

Joana Hadjithomas
& Khalil Joreige

The Lebanese Rocket Society Cinema
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النـــادي اللبناين 
يخ للصوار

يف مطلــع الســتينيات مــن القــرن 
املــايض، يف أثنــاء حقبــة احلــرب البــاردة 

ويف أوج القوميــة العربيــة، يدخــل 
مجموعــة مــن الطلبــة والباحثــن 

ســباق غــزو الفضــاء، ويكونــون مــا ُعــرف 
يــخ" ب "النــادي اللبنــاين للصوار

أحيانــا، الســيما يف هــذه األيــام، قــد 
تتجــاوز األحــام بآفاقهــا الرحبــة 

يًخــا طويــًا مــن التمــزق واألمل... تار

يــخ النــادي اللبنــاين للصوار
فرنســا / لبنــان, 95 دقيقــة

العــرض االول يف 11 نيســان 2013
املشــاركون: مانــوغ مانوغيــان، 

يــان، اجلرال يوســف  جــون ماركر
يف  وهبــة، هــاري كوندكجيــان، جوز

يــان، بول  صفــري، همبــار كاراجبوز
هايدوســتيان، أســعد جــرادي، ظافر 

ير طارق  يــاد بــارود، الوز يــر ز ر، الوز عــاز
مــري، فــؤاد مــى وجىن مري.

يــج وجوانــا  التقّنيــون: إخــراج: خليــل جر
حــايج تومــا / إنتــاج: جــورج شــقري )رشكة 

Abbout Productions – لبنــان( أدوار 
 Mille et une Productions ( يــا مور
يــك: غَســـان حلــواين  – فرنســا( / التحر

/ إدارة التصويــر: جــان البــواري وراشــيل 
عــون / مونتــاج: تينــا بــاز / مهنــدس 

الصــوت: شــادي روكــز / الصــوت: رنــا عيد 
/ ميكســاج: اوليفيــه جوانــار / املوســيقى 
الرئيســية: نديــم املشــالوي / املوســيقى 

Scrambled Eggs Discipline :إضافيــة
يــك: غســان حلــواين/ تصويــر  التحر
ســينمايئ: جان البواري وراشــيل 

عــون / مونتــاج: تينــا بــاز/ مهنــدس 
الصــوت: شــادي روكــز/ مونتاج صويت: 

رنــا عيــد/ مكســاج: اوليفيــه جوانار/ 
موســيقى: نديم املشــالوي.

 Bozar ُعــرض الفيلــم يف بــوزار
2022، أعقبتــه  يــل  15 إبر بربوكســل يف 

ج  نــدوة للمداخــات مــع املخــر
يــج أدارتهــا ليفيــا تينــكا. خليــل جر

 L‘Heure d‘Hiver ويف إطــار مهرجــان
بروكســل، والــذي خصــص 

تلــك الــدورة لبــريوت.

ســـينما يــخ النــادي اللبنــاين للصوار يــج جوانــا حــايج تومــا و خليــل جر
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Rym Hayouni 
& Oussema Gaidi

Frames of Resonance Performing Arts Residency
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إقامــة لفنــون األداء إطــار الصدى  يــم حيوين ر
وأســامة قائــدي

Rym Hayouni, performance artist
and actress, and Oussema Gaidi 
(YnflX), musician, composer and
sound designer, participated 
in the Halaqat performing arts 
residency in collaboration with 
Théâtre Marni and La Bellone, 
in partnership with Studio 8. 
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Rym Hayouni 
& Oussema Gaidi

Frames of Resonance Performing Arts Residency

This performance is about the jour-
ney that rises through the interplay 
between what we see and what we 
don't see. It's a happening that puts 
together all the elements composing 
an autonomous space, distinguished 

from what is outside yet mirroring it. 
A sphere of interference waving with 
the movements that are indicated 
and imposed by the existence of the 
next step.
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يــم حيــوين، فنانــة أداء وممثلــة،  شــاركت ر
وأســامة قائــدي مؤلــف موســيقي ومصمــم 

YnflX(، يف إقامــة  معــروف بإنفلكــس )
 Théâtre( ح مــارين لفنــون األداء يف مــر

 ،)La Bellone( وال بيلــون )Marni
.)Studio 8 بالرشاكــة مــع االســتوديو 8 )

يتنــاول هــذا األداء الرحلــة الــي تتجــى 
يف التفاعــل بــن تــراه أعيننــا وبــن مــا هــو 

خــاٍف عنهــا. إنــه حــدث يجمــع كل العنــارص 
الــي يضمهــا للفضــاء املســتقل بذاتــه 

ج  ويتشــكل منهــا، ويمزهــا عمــا يجــري خــار
نطاقهــا، ولكــن يعكســها كاملــرآة. إنــه عــامل 

متداخــل يمــوج باحلركــة الــي تحددهــا 
وتفرضهــا رضورة اخلطــوة التاليــة. 

إقامــة لفنــون األداء إطــار الصدى  يــم حيوين ر
وأســامة قائــدي
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At the second Halaqat expert 
roundtable in December 2021, 27 
experts from Europe and the Arab 
world met online to discuss the fu-
ture of cultural relations between 
the two regions. Five main topics 
were discussed during two days 
of intense debates, including the 
question of how to build fair cul-
tural relations, based on funding 
and the sharing of expertise. 

Ahead of the third and final 
roundtable held in May 2022, we 
met with Sabrina Kamili to discuss 
both topics in more detail. 

In 
Conversation 
with Sabrina 
Kamili (1/3)
By Dounya Hallaq
As a cultural actor in Morocco, how 
would you describe the cultural 
relations and cooperation between 
the European Union and Morocco? 

Sabrina Kamili The cultural relations 
between Morocco and the European 
Union go back a long way. In fact, 
Europe remains Morocco's privileged 
partner in terms of trade in creative 
goods and services. However, for 
long periods of time, there was 
no formal cooperation framework 
between the EU and Morocco that 
specifically targeted this sector, 
which is quite surprising, given the 
history and intensity of the cultural 
exchanges. This could change in the 
short term, with the new cooperation 
framework underway now, which 
could be effective as early as 2023. 
A very favourable framework for 
cooperation in this sector is there-
fore emerging which bodes well. 
Morocco has also applied for the 
Creative Europe programme (after 
Tunisia, which was the first country in 
the region to apply).

The political news is also favoura-
ble. At the end of January 2022, the 
Head of the Moroccan Government 
presented the government's strategy 
for the "promotion of the cultural 
sectors"; this was so unprecedent-
ed in the country's parliamentary 
history. Even more recently, the Royal 
Speech given at the 2022 EU-AU 
Summit positioned culture as a top 
priority for national action within 
the framework for the partnership 
with the EU, alongside education 
and vocational training. We can also 
mention the "New Agenda for the 
Mediterranean" (2021) and the joint 
declaration between the EU and 
Morocco (2019) which includes co-
operation in cultural matters among 
the areas of convergence. 

If the context is therefore 
favourable as you said, why this 
decline in funding? 

S.K. I’ll reply here out of my ex-
perience with my small business: 
we encounter many difficulties in 
accessing the market, due to the lack 
of local understanding of the nature 
of our activities. Financial institutions 
and banks certainly manage financial 
flows but also risks. However, in the 
cultural and creative sector, we work 
with non-material assets, i.e., creativi-
ty. Risks attached to this activity are 
difficult for local funding institutions 
to accurately assess. It is therefore 
not only a question of funding, but 
also of understanding the nature 
of the risk of cultural activities. It is 
perhaps also our fault, we actors in 
the sector, who have not made the 
effort to meet with these institutions 
to better explain our activities and 
their repercussions. 

Furthermore, there is a divide 
between very small structures and 
large SMEs, as we see in publishing 
and the audiovisual sector, which 
can be linked to networks, national 
funding programmes, chambers of 
commerce or export offices. This 
considerably facilitates the connec-
tions to international networks and in 
particular European ones. 

At a more global level, the lack of 
structuring at the local level renders 
the sector less attractive for capital 
and investors. We are quite numer-
ous and fragmented. Thus, we are 
having trouble obtaining access to 
attractive amounts of funding. If cer-
tain structures are capable of raising 
funds, then this requires a great deal 
of time and human resources for a 
relatively minimal level of fundraising 
compared to other sectors. 

Finally, funding for international 
cooperation, including that from the 
European Union, is often granted in 
the form of donations. Not always, 
but very often. Therefore, the recipi-
ents of the funds must be non-profit 
associations. As a result, very little 
financing is dedicated to private 
entrepreneurship. Yet, we try to 
encourage initiatives and the spirit of 
enterprise; quite a paradox, isn’t it? 

Hence, there are few options left for 
cultural structures: soliciting foreign 
donors, sponsorship or private 
corporate patronage for financing 
activities and projects, despite the 
lack of stability that this implies. Our 
main difficulty remains the diversifi-
cation of the sources of financing. 

On the other hand, from the point of 
view of sharing expertise and net-
working, it has been found that we 
do not seem to encounter too many 
difficulties at the moment. Moreover, 
there is a strong desire among opera-
tors to network since in the knowl-
edge economy, everyone benefits 
from being integrated, from being 
able to share their expertise but also 
their experiences. The main difficulty 
that remains is that of the mobility of 
people, of physical exchange. 

What are the public funds you seek 
to raise the most?

S.K. At the associational level, 
we operate via a ratio that is 20% 
self-funded and 80% externally fund-
ed, mainly via intermediary cultural 
institutes and international cooper-
ation (AFAC and Swiss cooperation, 
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Al Mawred (Culture Resource), the 
British Council and locally based 
European cultural institutes). 

For the company, it is exactly the 
opposite! We have selected a 
structural arrangement that includes 
two companies and an association, 
which allows us to navigate through 
the constraints. We have opted for 
this arrangement because locally, 
we could not set up income-gen-
erating activities that would yield 
dividends with the association, nor 
create non-profit projects with the 
company. So, we have blended the 
structures to reconcile two logics: 
the logic of impact and societal com-
mitment, and the commercial logic.

During the last session of the 
roundtables, one of the problems 
identified on the subject was the 
unsustainability of funding.

S.K. This is the most prominent prob-
lem that prevents us from sustaining 
projects and having real impacts; this 
results in a twofold problem at the 
financial level: on the one hand, there 
is a problem of cash flow, of treasury, 
and on the other hand, there is the in-
ability to build stable working capital. 
When we build working capital and 
we manage to keep it proportional to 
the activity, we can then measure its 
variation, which is an important indi-
cator of our self-financing capacity. 
This then determines our ability to 
self-fund our operating cycle, as well 
as any potential cash surpluses. 

The main problem is that we 
often fail to do this in culture. Why? 
Because when we finish a cycle and 
we approach deadlines, we are al-
ready limited being at the end of our 
budgets. Then, you have to count the 
time to close the narrative and finan-
cial reports, to maintain relations with 
partners, to start again on a cycle of 
assembly of files, reflection on the 
development of programmes, fund-
raising, etc. Throughout this time 
there is no funding. From my point of 
view, the real solution is to support 
structures to become autonomous 

and therefore to build working cap-
ital to support salaries and activities 
during transition periods. It is a logic 
of financing but, if we had structures 
capable of managing their own 
flows, their own investment capaci-
ties, that would allow us freedom of 
choice of funding and we can accept 
or decline bids. Sometimes, we have 
to accept offers simply because we 
lack this structural autonomy, mean-
ing we are completely dependent on 
external funding.

Which actors could be solicited in 
order to share the expertise and 
conditions that would enable more 
independent structures?

S.K. From the point of view of local 
governance, the priority is to launch 
the normative reflection at the na-
tional level, while regulatory and fis-
cal frameworks need to be updated 
so as to give further incentives, and 
to become attractive and inclusive. 
This necessarily involves the public 
authorities, though local government 
must also do its share. In Morocco, 
the announced increase in budgets 
dedicated to culture gives hope for 
improvement. We have two depart-
ments within the ministry: culture 
and heritage. In 2022, the institu-
tional framework has not taken into 
consideration the empowerment of 
structures to emerge as independent 
entities, or the concept of cultural 
entrepreneurship. 

International cooperation actors can 
also play an important role. We are 
not going to switch overnight from 
a model of dependence on external 
funds to a model of full autonomy of 
structures. It is therefore necessary 
to support the transition phase, 
which calls for projects and support 
programs could help support. This 
includes Mawred's Abbara pro-
gramme and the support programs 
of the Drosos foundation, which 
are very significant in this respect. 
The objective we are seeking now is 
to increase not only the amount of 
funding, but also the percentage of 
budget allocations truly dedicated to 

the structure and its consolidation. 
This is not the case today. It is rather 
noted that the share of budget-
ary allocations dedicated to the 
structure is decreasing from year to 
year, particularly regarding European 
funds. When we look at calls for pro-
jects and look at the levels of funding 
authorized for salaries and the 
operating costs of the structure, they 
have decreased from 30% to 10% or 
even 5% on certain calls… There is a 
paradox between the discourse that 
targets the structuring of CCS in our 
regions, the operationalization of 
this objective, and its translation into 
clear budget lines.

Read more about the interview 
with Sabrina Kamili on page 136.
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جــرى تســليط الضــوء عليهــا حــول هــذا 
ية التمويــل. املوضــوع يه عــدم اســتمرار

ينــا كاميــي إنهــا أكــر اإلشــكاليات الــي  صابر
يع وإحــداث  تحــول دون اســتدامة املشــار
تأثــري حقيقــي، وهــو مــا يــؤدي إىل مشــكلة 

مزدوجــة عــى الصعيــد املــايل: فمــن 
جهــة، لدينــا مشــكلة التدفقــات النقديــة 

واخلزانــة، ومــن جهــة أخــرى، عــدم القــدرة 
عــى إنشــاء صناديــق مســتقرة لــرؤوس 

األمــوال املتداولــة. فعندمــا ننــئ صندوًقــا 
لــرأس املــال املتــداول وننجــح يف إبقائــه 

متناســًبا مــع حجــم النشــاط، يمكــن حينئــذ 
قيــاس التغــري الــذي يســجله، وهــو مــؤرش 
مهــم عــى قدرتنــا عــى التمويــل الــذايت، 

فهــذا مــا يحــدد قدرتنــا عــى التمويــل 
الــذايت لــدورة التشــغيل اخلاصــة بنــا ومــا 

قــد يرتــب عليهــا مــن فوائــض اخلزانــة.

املشــكلة الكــرى يه أننــا يف أغلــب األحيــان 
ال ننجــح يف ذلــك يف مجــال الثقافــة. ملــاذا؟ 

ألنــه عندمــا ننتهــي مــن دورة التشــغيل 
ونقــرب مــن املواعيــد النهائيــة، نكــون 

ــة  مقيديــن بالفعــل فيمــا يتعلــق باملوازن
اخلتاميــة. ثــم يتعــن تقديــر الوقــت الــالزم 
يــر الرديــة واملاليــة، وتطويــر  إلنهــاء التقار

العالقــات مــع الــرشكاء، والبــدء مــن جديــد 
يف دورة إعــداد امللفــات، والتفكــري حــول 

إعــداد الرامــج وتعبئــة املــوارد، إخل... وخــالل 
هــذا الوقــت، ال يوجــد تمويــل. إن احلــل 
احلقيقــي مــن وجهــة نظــري هــو تمكــن 

هــذه الكيانــات ومســاعدتها عــى االســتقالل 
بذاتهــا وإنشــاء صناديــق رؤوس أمــوال 

متداولــة للقــدرة عــى الوفــاء باألجــور 
وتكاليــف األنشــطة إبــان الفــرات االنتقاليــة. 

إنــه منطــق تمويــي، ولكــن إذا توفــرت 
لدينــا هيــاكل قــادرة عــى إدارة تدفقاتهــا 
ية اخلاصــة،  اخلاصــة وقدراتهــا االســتثمار
فســتكون لدينــا اإلرادة احلــرة يف اختيــار 

التمويــالت واملوافقــة عــى هــذا العــرض 
أو ذاك أو رفضــه. ففــي بعــض األحيــان، 

يــن لقبــول بعــض العــروض  نكــون مضطر
ألننــا نفتقــر هلــذه االســتقاللية اهليكليــة 

الــي يجــب أن نتحــى بهــا. فنحــن نعتمــد 
بشــكل كامــل عــى التمويــالت اخلارجيــة. 

َمــن الفاعلــون الذيــن يمكــن اللجــوء 
إليهــم مــن أجــل تشــارك التجــارب 

واخلــربات والظــروف الــي مــن شــأنها 
أن تجعــل اهليــاكل أكــرث اســتقالية؟

ينــا كاميــي مــن منظــور احلوكمــة  صابر
ــة، فاألولويــة للبــدء يف التفكــري  املحلّي

املعيــاري، عــى املســتوى الوطــي، بهــدف 
يبيــة لــي  تحديــث اللوائــح واألطــر الر

تكــون أكــر تحفــًزا وجذًبــا وشــمولية، وهــو 
مــا يتطلــب بالــرورة تدخــل الســلطات 

العامــة، فعــى احلكومــة املحلّيــة أن تضطلــع 
بمســئوليتها. ويف هــذا الصــدد، أعلنــت 

يــادة يف املزانيــة املخصصــة  املغــرب عــن ز
للثقافــة وهــو مــا يبــرش بتطــورات إيجابيــة يف 

هــذا املجــال. لدينــا إدارتــان داخــل الــوزارة: 
الثقافــة والــراث. لكــن يف عــام 2022، مل يأخــذ 

اإلطــار املؤســي بعــن االعتبــار مفهــوم 
تمكــن اهليــاكل مــن تحقيــق االســتقاللية 

يــادة األعمــال الثقافّيــة. ومفهــوم ر

إن األطــراف الفاعلــة يف التعــاون الــدويل 
يمكنهــم أيًضــا أن يضطلعــوا بــدور مهــم، 
فنحــن لــن ننتقــل بــن ليلــة وضحاهــا مــن 

نمــوذج االعتمــاد عــى املــوارد اخلارجيــة إىل 
نمــوذج االســتقاللية الكاملــة للهيــاكل. 

يتعــن إذن مرافقــة هــذه اهليــاكل يف تلــك 
املرحلــة االنتقاليــة. إن الدعــوة إىل املســاهمة 

يف مرشوعــات باإلضافــة إىل برامــج الدعــم 
مــن شــأنها أن تكــون يه الســند الداعــم 

ــارة التابــع  هلــذه املرحلــة، عــى غــرار برنامــج َعبَّ
ملؤسســة املــورد الثقــايفّ وبرامــج الدعــم 

التابعــة ملؤسســة دروســوس، وكلهــا برامــج 
مفيــدة للغايــة يف هــذا الشــأن. إن اهلــدف 
الــذي نرنــو إليــه يف الواقــع ال يقتــرص عــى 

يــادة قيمــة التمويــالت فحســب، بــل  ز
أيًضــا نســبة مخصصــات املزانيــة للهيــكل 

ولتوطيــده، وهــو األمــر الــذي نفتقــر 
إليــه اليــوم؛ فنالحــظ عــى النقيــض أن 

حصــة مخصصــات املزانيــة لصــاحل اهليــكل 
تراجــع عاًمــا بعــد عــام، الســيما عــى 

مســتوى الصناديــق األوروبّيــة. وعندمــا 
يع  ننظــر إىل دعــوات املســاهمة يف مشــار

ح بهــا مــن أجــل الوفــاء  والتمويــالت املــرص
باألجــور وتكاليــف تشــغيل اهليــكل، نجــد 
10%، بــل %5  أنهــا تراجعــت مــن 30% إىل 
يف بعــض األحيــان... ثمــة تناقــض إذن 

بــن احلديــث عــن هيكلــة القطــاع الثقــايفّ 
اإلبــدايع يف منطقتنــا وتفعيــل هــذا اهلــدف 

يف صــورة بنــود واضحــة يف املزانيــة..مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ترجمــة ذلــك 
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وبــا والعــامل  التقــى ۲۷ خبــرًيا مــن أور
العــريبّ عــر اإلنرتنــت حــول املائــدة 

املســتديرة الثانيــة خلــراء "حلقــات" يف 
٢٠٢١، وذلــك ملناقشــة مســتقبل  ديســمر

العالقــات الثقافيــة بــن املنطقتــن. 
ولقــد تمحــور النقــاش حــول خمســة 

موضوعــات رئيســية خــالل يومــن مــن 
املناقشــات املكثفــة، بمــا يف ذلــك مســألة 

كيفيــة بنــاء عالقــات ثقافيــة متكافئــة، 
عــى أســاس التمويــل وتبــادل اخلــرات.

قبــل املائــدة املســتديرة الثالثــة 
٢٠٢٢، التقينــا  واألخــرية يف مايــو 

ينــا كاميــي ملناقشــة كال  صابر
يــد مــن التفصيــل. املوضوعــن بمز

محادثة 
ينا  مع صابر

كاميي
)3/١(

أجرت املقابلة دنيا حالق
بصفِتــك أحــد األطــراف الفاعلــة يف 

القطــاع الثقــايفّ يف املغــرب، كيــف تصفــن 
ــة وأوارص التعــاون  العاقــات الثقافّي

بــن االتحــاد األورويبّ واملغــرب؟

ــة  ــا كاميــي إن العالقــات الثقافّي ين صابر
الــي تربــط املغــرب باالتحــاد األورويّب ليســت 

وليــدة األمــس. فعــى أرض الواقــع، 
يــك املفضــل للمغــرب  تظــل أوروبــا الرش
يــة للســلع  عــى صعيــد التبــادالت التجار

واخلدمــات اإلبداعيــة. ورغــم ذلــك، كان هــذا 
التعــاون بــن الطرفــن عــى مــدى فــرات 
طويلــة يفتقــر إلطــار رســمي يختــص بهــذا 
القطــاع بعينــه، وهــو أمــر يثــري االســتغراب 

يــخ هــذه التبــادالت وكثافتهــا.  نظــًرا لتار
يــب  ربمــا تتطــور األمــور عــى املــدى القر

بفضــل إطــار جديــد للتعــاون يجــري إعــداده 
وقــد يصــري نافــًذا بــدًءا مــن عــام 2023. 

فهــا هــو إطــار يــرى النــور مــن أجــل تيســري 
التعــاون يف هــذا القطــاع، وهــو مــا يعــد 
مــؤرًشا إيجابًيــا. ولقــد ترشــحت املغــرب 

أيًضــا لرنامــج أوروبــا املبدعــة )بعــد تونــس 
الــي كانــت أول دولــة يف املنطقــة(.

كمــا أن الظــروف السياســّية مواتيــة: ففــي 
راء  نهايــة شــهر ينايــر 2022، عــرض رئيــس الــوز

املغــريب اســراتيجية احلكومــة يف مجــال 

"النهــوض بقطاعــات الثقافــة"، يف ســابقة 
يــخ الرملــاين  يه األوىل مــن نوعهــا يف التار

للبــالد. ومؤخــًرا، شــدد جاللــة امللــك يف 
كلمتــه الــي ألقاهــا أمــام قمــة االتحاديــن 

يقــي 2022 عــى أن الثقافــة  األورويّب واألفر
يجــب أن تكــون هلــا األولويــة يف العمــل 
الوطــي يف إطــار الرشاكــة مــع االتحــاد 

األورويّب، إىل جانــب التعليــم والتأهيــل 
املهــي. وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إىل "أجنــدة 

منطقــة البحــر األبيــض املتوســط اجلديــدة" 
2021( واإلعــالن املشــرك بــن االتحــاد  (
ج  األورويّب واملغــرب )2019( الــذي أدر

التعــاون الثقــايفّ ضمــن مجــاالت التقــارب. 

بمــا إن الظــروف مواتيــة كمــا 
ذكــرِت، ملــاذا يتناقــص التمويــل؟

ينــا كاميــي ســأتحدث مــن منطلــق  صابر
التجربــة اخلاصــة برشكــي الصغــرية. إننــا 

نواجــه صعاًبــا جمــة يف الولــوج إىل األســواق، 
نتيجــة عــدم فهــم طبيعــة أنشــطتنا عــى 

؛ فاملؤسســات املاليــة  املســتوى املحــيّ
واملصــارف تديــر بالطبــع التدفقــات املاليــة، 

ولكنهــا تديــر أيًضــا املخاطــر. بيــد أننــا، يف 
القطــاع الثقــايفّ واإلبــدايع، نعمــل بأصــول 

غــري ماديــة )اإلبــداع(، وهــو مــا يشــكل 
ــة  صعوبــة ملؤسســات التمويــل املحلّي

يف تقييــم طبيعــة املخاطــر املقرنــة بهــذا 
النشــاط عــى وجــه التحديــد. فاألمــر ال 

يتعلــق إذن بالتمويــل، بــل هــو أيًضــا مســألة 
فهــم لطبيعــة املخاطــر املقرنــة باألنشــطة 

الثقافّيــة. ربمــا نحــن رشكاء يف هــذا اخلطــأ، 
نحــن األطــراف الفاعلــة يف هــذا القطــاع، 

وخطؤنــا هــو أننــا مل نبــذل جهــًدا يف الذهــاب 
ح هلــا بشــكل  لتلــك املؤسســات لــي نــرش
أفضــل نشــاطنا والنتائــج املرتبــة عليــه.

وعــالوة عــى ذلــك، ثمــة فجــوة بــن 
الكيانــات متناهيــة الصغــر واملرشوعــات 

الصغــرية واملتوســطة ذات الشــأن الكبــري، 
كمــا نالحــظ ذلــك عــى صعيــد النــرش 

وفنــون الســينما، الــي يمكنهــا االنضمــام 
لشــبكات، أو برامــج تمويــل وطنيــة، أو 
يــة، أو مكاتــب تصديــر، ممــا  غــرف تجار

يســهم إســهاًما كبــرًيا يف تيســري انضمامهــا 
لشــبكات دوليــة، أوروبّيــة بشــكل خــاص. 

بصــورة عامــة، يتســبب انعــدام اهليكلــة 
عــى الصعيــد املحــيّ يف جعــل القطــاع 

ين،  أقــل جذًبــا لــرؤوس األمــوال واملســتثمر
فعددنــا قليــل باإلضافــة لكوننــا متفرقــن. 

نحــن نواجــه صعوبــة يف احلصــول عــى 
مبالــغ كبــرية، وإذا كانــت بعــض الكيانــات 

لديهــا القــدرة عــى تعبئــة املــوارد، فذلــك 
يــة وزمنيــة هائلــة،  يتطلــب مــوارد برش

مــن أجــل تعبئــة مــوارد منخفضــة نســبًيا، 
إذا مــا تــم مقارنتهــا بقطاعــات أخــرى. 

ويف النهايــة، فــإن تمويــالت التعــاون الــدويل، 
بمــا فيهــا املُقَدمــة مــن االتحــاد األورويّب، 

غالًبــا مــا ُتمَنــح يف هيئــة هبــات، ليــس دائمــا، 
ولكــن يف أغلــب األحيــان. وبنــاء عــى ذلــك، 
يجــب أن يكــون مــن يتلقــى هــذه األمــوال 

جمعيــات غــري هادفــة الربــح. وقلمــا ُيخَصــص 
يــادة األعمــال اخلاصــة، وهــو مــا  تمويــل لر

يعــد بــال شــك مــن املفارقــات يف ظــل ســعينا 
لتشــجيع روح املبــادرة، أليــس كذلــك؟ 

ومــن ثــم، مل يتبــق أمــام الكيانــات الثقافّيــة 
ســوى خيــارات معــدودة: البحــث عــن 

ممولــن أجانــب، وعــن رعــاة مــن القطــاع 
اخلــاص للــرشكات مــن أجــل تمويــل األنشــطة 

يع، رغــم كل مــا ينطــوي عليــه ذلــك  واملشــار
األمــر مــن تذبذبــات وعــدم اســتقرار. إن 

املشــقة األساســية الــي تواجهنــا تظــل إذن 
القــدرة عــى تنويــع مصــادر التمويــل.

 
أمــا عــى صعيــد تبــادل اخلــرات وإقامــة 

شــبكات أو قنــوات التواصــل، فعــى 
النقيــض، يبــدو يل أننــا ال نواجــه صعوبــات 
كبــرية حــى اآلن. فهنــاك رغبــة كبــرية لــدى 

العاملــن يف هــذا املجــال يف بنــاء قنــوات 
تواصــل فيمــا بينهــم. ففــي اقتصــاد 

املعرفــة، الــكل يربــح عندمــا يندمــج يف 
شــبكة يجــري فيهــا تشــارك التجــارب 
واخلــرات. لكــن تظــل املشــكلة األكــر 
يه تنقــل األفــراد والتبــادل املــادي. 

مــا طبيعــة األمــوال العامــة الــي 
تســعون بشــكل أكــرب إىل جمعهــا؟

ينــا كاميــي عــى صعيــد اجلمعيــة،  صابر
 %20 نعمــل مــن خــالل تمويــل ذايت بنســبة 

وتمويــالت خارجيــة بنســبة 80%، خاصــة عــر 
معاهــد ثقافّيــة وســيطة والتعــاون الــدويل 

)الصنــدوق العــريّب للثقافــة والفنــون، 
ومكتــب التعــاون الــدويل الســويري، 

، واملجلــس  ومؤسســة املــورد الثقــايفّ
ــة  يطــايّن واملعاهــد الثقافّي الثقــايفّ الر

األوروبّيــة املوجــودة عــى أرض الوطــن(.

عــى صعيــد الرشكــة، فالعكــس صحيــح 
تماًمــا! لقــد اخرنــا تركيبــة هيكليــة تضــم 

رشكتــن وجمعيــة، ممــا يســمح لنــا 
بالتخلــص مــن القيــود، ولقــد أعددنــا 

يــن محلّيــا  هــذه الركيبــة إلننــا مل نكــن قادر
عــى إقامــة أنشــطة مولــدة للدخــل فتــدر 

يــن عــى  عوائــد مــع اجلمعيــة، وال قادر
يع غــري مربحــة مــع الرشكــة.  إقامــة مشــار

فمزجنــا إذن بــن اهليــاكل للتوفيــق 
بــن فكرتــن منطقيتــن: منطــق التأثــري 
وااللــزتام املجتمــي، واملنطــق التجــاري.

خــال آخــر مائــدة مســتديرة لربنامــج 
"حلقــات" ، كانــت إحــدى اإلشــكاليات الــي 

التمويــل

)3 /1 ( ينــا كاميــي   صابر
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Halaqat 
meets BRIFF! 

Plum Season 
by Rim Mejdi
Nouha is a 16-year-old teenager who 
lives in a bubble between a close 
relationship with her mother and her 
wanderings with Omar, Amine and 
other boys in a motorcycle gang. 
Unexpectedly, her father reappears 
after a long absence and disturbs the 
balance of Nouha’s life. Nouha has 
no choice but to run away with her 
friends to the Atlas Mountains, where 
she encounters Baghough, Waghzen 
and Taghzent, supernatural entities 
awakening her to a new dimension 
of reality. 

This project was developed in the 
Torino Film Lab and pitched at the 
Atlas Workshops. Produced by 
Tifaw Films Production – Morocco

Three film projects were selected by Halaqat 
to be presented during the Industry Days 
by the Brussels International Film Festival
on 29-30 June 2022: namely, 
Carnaval by Mohamed Siam, Plum Season by Rim 
Mejdi and Tunis-Djerba by Amel Guellaty.
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Carnaval
by Mohamed Siam, 
produced by Talal Al-Muhanna
Adham is not suited to his line of 
work as an internal affairs investiga-
tor. He suffers from panic disor-
der and his colleagues taunt him 
constantly, making matters worse. 
On a day marked by civil unrest, he 
is called in to the station to deal with 
an emergency. Soon after, he finds 
himself on the unexpected mission 
of rescuing the daughter of his boss: 
12-year-old Tanya is stuck at the Cairo 
Zoo and—with the city crumbling 
into chaos—Adham must find a way 
to get her home safely. Meanwhile, 
Adham’s wife goes into labour, fur-
ther complicating matters. Though 
Adham and Tanya start off on the 
wrong foot, they eventually form 
a bond. The feisty teen obtains a 
glimpse of life beyond the confines 
of her middle-class suburb, and 
Adham discovers a paternal instinct 
he never knew he had.

Produced by Linked Production  
– Kuwait, Egypt

Tunis-Djerba
by Amel Guellaty, produced by Asma Chihoub
Alyssa, 19, and Mehdi, 23, have been bonded since 
childhood by an unambiguous friendship. To escape 
their hard lives, they use their overflowing imagination. 
One day, they find out about a contest in Djerba, in the 
South of the country, that may turn their lives around. 
They steal a car and start a crazy road trip where they 
go through adventures and hardships. Their friendship 
is put to the test and they discover the best and worst of 
their country. Tunis-Djerba tells the story of two young 
people who try to grow up in a country that offers them 
nothing. Although the depicted reality is sad, the tone 
remains light, with dialogue full of humor, funny situa-
tions and fantastic scenes.

Produced by Atlas Vision & Haut les Mains 
Productions – Tunisia, France

ســـينما !BRIFFيف برنامج"حلقات"يتألــق 
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Plum Season موسم
يــم مجــدي لر

نهــى مراهقــة يف السادســة عــرشة من عمرها، 
تعيــش حيــاة معزولــة تنحــرص يف عالقة قوية 
بوالدتهــا وجوالتهــا بالســكوتر مع مجموعة 

مــن قائــدي الدراجات، يقودهــا فتيان مراهقان 
همــا عمــر وأمــن. ولكن مــا تلبث حياتها أن 

تضطــرب اضطرابــا شــديدا، إذ يعــود األب فجأة 
بعــد غيــاب طويــل. مل يكــن أمــام نهى أي خيار 
ســوى اهلــروب مــن البيــت مع أصدقائها إىل 
جبــال األطلــس، لتلتقي بقــوى ميتافزيقية 

 ،Baghough خارقــة للطبيعــة، ويه بهجــوج
 ،Taghzent وتاغزنت ،Waghzen وواغــزن

يتغــري  فيتفتــح وجدانهــا يف حلظــة إرشاق، 
معهــا واقعهــا بالكامــل.

املــرشوع تــم إعداده يف 
 Torino Film Lab ينــو فيلــم الب تور
.Atlas Workshops وأعــده للعــرض

مــن إنتــاج تيفــاو فيلم برودكشــزن 
Tifaw Film Productions– املغــرب

كرنفال
ملحمــد صيــام وطــال املهنــا

يشــعر أدهــم بــأن عملــه كمحقــق بالداخليــة 
يتنــاىف مــع طبيعتــه تمامــا؛ فهــو يعــاين 

مــن اضطــراب اهللــع، ويتعــرض ملضايقــات 
مســتمرة مــن زمالئــه، يــزداد معهــا الوضــع 

ســوًءا. ويف صبيحــة يــوم مــن األيــام تقــع 
بعــض االضطرابــات املدنيــة، ويتــم اســتدعاؤه 

إىل قســم الرشطــة للتعامــل مــع حالــة 
طارئــة، وال يلبــث إال أن يجــد نفســه يف 

مهمــة غــري متوقعــة إلنقــاذ ابنــة رئيســه، 
"تانيــا" ذات االثــي عــرش عامــا، حيــث علقــت 

بحديقــة احليــوان، وعجــزت عــن اخلــروج يف 
ظــل فــوىض أحــداث الشــغب باملدينــة. وكان 

يقــة إلنقاذهــا وإعادتهــا  عليــه أن يجــد طر
إىل البيــت. يف تلــك األثنــاء، تفــائج آالم 

الوضــع زوجــة أدهــم، فتتعقــد األمــور أكــر 
وأكــر. ورغــم أن اللقــاء بــن أدهــم وتانيــا 
يبــدأ عاصًفــا، إال أن األحــداث الــي يمــران 

بهــا تقــوي الروابــط بينهمــا؛ إذ تتفتــح أعــن 
الفتــاة املُدللــة ذات االثــي عــرش عاًمــا عــى 

وجــه جديــد مــن احليــاة مل تــره مــن قبــل 
ج أســوار الــي الــرايق الــذي كانــت تعيــش  خــار
ع  فيــه، بينمــا يكتشــف أدهــم يف داخلــه نــواز

األبــوة الــي مل يكــن يــدرك أنــه يمتلكهــا.
الفيلــم إنتــاج مشــرك بــن مــرص ورشكة 

لينكــد برودكشــزن الكويتيــة.

Halaqat meets BRIFF! Cinema
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برنامج"حلقات"
!BRIFF يتألق يف 

برنامــج "حلقــات" يتألــق يف 
مهرجــان بروكســل الســينمايئّ 

الــدويل. وقــع اختيــار برنامــج 
يع  "حلقــات" عــى ثاثــة مشــار

أفــام لعرضهــا خــال مهرجــان 
بروكســل الســينمايئّ الــدويل 

30 يونيــو 2022؛ وهــذه  يومــي 29 و
األفــام يه كرنفــال ملحمــد 

يــم مجــدي،  صيــام، وموســم لر
وتونــس – جربــة ألمــل جيــايت.

تونس – جربة
 للمخرجــة آمــال غويــايت 
واملنتجــة أســماء شــيبوب

أليســا 19 عامــا ومهــدي 23 عامــا صديقــان، 
ربطــت بينهمــا صداقــة وطيــدة منــذ 

الصغــر، ويهيمــان عــى أجنحــة خياهلمــا 
اخلصــب للهــرب مــن حياتهمــا البائســة. ويف 

أحــد األيــام، تصلهمــا أخبــار عــن مســابقة 
ســوف ُتقــام يف جربــة، جنــوب البــالد، قــد 

تقلــب حياتهمــا رأســا عــى عقــب. ويف 
حلظــة اندفــاع، يرقــان ســيارة ويبــدآن 

رحلــة جنونيــة يخوضــان فيهــا مغامــرات 
ومصاعــب جمــة. تختــر األحــداث الــي 

يمــران بهــا عمــق الصداقــة الــي تجمعهمــا، 
ليتكشــف أمــام أعينهــم أفضــل مــا يف 

الوطــن، وأســوأ مــا فيــه يف نفــس الوقــت. 
الفيلــم إنتــاج مشــرك بــن رشكــة أطلس 
 Haut les Mains فزيــون التونســية و

Productions الفرنســية.

ســـينما !BRIFFيف برنامج"حلقات"يتألــق 
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Obstacles 
Faced 
by Arab 
Cultural 
Organi-
sations 
upon 
Applying 
for 
European 
Funding  
By Fida Touma
Within the framework of EU-Arab 
world cultural relations, and 
specifically in terms of knowledge 
of, access to, and procedures for 
funding, Arab (or southern) poten-
tial partners are faced with several 
barriers that implicitly hinder access 
to funds and create an imbalance in 
the ecosystem of cultural practices 
on the local and regional levels. Such 
barriers stem from inherent technical 
issues, cultural differences, and an 
impressionistic point of view based 
on grant results over the years. It is a 
cyclical process that is to be broken 
by introducing structural changes 
at one or more of three points of 
the cycle itself. This article is based 
on personal experience, as well as 
others’ in my network, and is meant 

to be opinion-based. As such, further 
data-driven research is warranted.
 
The first point is a technical one; 
whilst EU commission applications 
(and accompanying guidelines and 
annexes) are developed to achieve 
efficient and transparent commu-
nication, they present a challenge. 
Application forms are not only too 
detailed, taxing, and repetitive, but 
their inherent composition, lan-
guage, connected references and 
subtexts render them unattainable 
and incomprehensible to a large 
subset of organizations that are eli-
gible and in need of such funds. It is 
understandable that both administra-
tive and financial abilities are selec-
tion factors, and the ability to handle 
the application forms show that. But, 
I argue that in southern countries, 
administrative and financial abilities 
of cultural civil society organiza-
tions are well-developed, a fact that 
renders them eligible, yet many find 
such applications too complicated 
and too convoluted. This results in 
either non-compliance with declared 
guidelines, or the apprehension to 
apply, and would create a subgroup 
of professionals who could ma-
noeuvre around the language and 
requirements, only to create a layer 
of subcontractors or EU-funding-
proposal technocrats. 

Going through proposal guidelines 
and annexes, making sure all require-
ments are understood and adhered 
to, verifying that all needed docu-
ments are up to par, all while juggling 
through links and sub-links, is already 
taxing and at many times incompre-
hensible. The questions themselves 
then add another level of convolu-
tion, so much that applicants end up 
repeating themselves through differ-
ent linguistic approaches to fill in the 
gaps. Questions looking into abstract 
subjects such as environmental and 
gender issues, relevance, etc. would 
require applicants to imagine what a 
proper answer would be, rather than 
to tackle them with a simple down-
to-earth, straight forward answer. 
This stems from the aura created by 

the guidelines, making applicants 
unsure whether their local context 
and local direct problems would be 
up-to-par with the grander applica-
tion. In addition to the form, regional 
applications are even more appre-
hensible, as the different funding 
mechanisms are not necessarily clear 
to Southern partners or those who 
have no background in EU structures 
and policies. The select few, who had 
been accepted in previous appli-
cations, continue to have the basic 
knowledge to apply later, while new 
ones struggle to have any clue at all.

Language is yet another barrier. 
While many Southern countries 
may speak English or French as a 
second language, one can argue 
that second language skills, fit to 
apply, are concentrated among 
those who were privileged to attend 
good schools, school that are mainly 
located in central cities. Arabic may 
be problematic for EU staff to read, 
but using a second language simply 
ensures that only middle-class urban 
residents would be able to fill out the 
form; thus excluding a vast majority 
of possible applicants by default. 

The second point is the non-existent 
or minimal contextual understand-
ing of Southern countries. Again, 
one understands and appreciates 
the transparency and equity values 
behind using an almost one-size-
fits-all process and format; however, 
this impacts the actual efficacy 
and relevance of grants and calls 
targeting Southern countries. Local 
culture and political factors do 
impact the access to funds, and 
accordingly, actual cooperation with 
the EU. A direct example is the case 
of Palestine and the explicit listing of 
EU-deemed terrorist organizations 
in the contract document; whereas 
Palestinian civil society organizations 
by law are not allowed to transfer 
funds to political parties and do not 
support terrorism, they believe it 
is, at the very least, disrespectful, 
insensitive, and unjust to be required 
to acknowledge Palestinian political 
parties as terrorists while they live 
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under occupation. Another example 
would be civil society organizations 
in Arab countries who are unable to 
register or open bank accounts due 
to their own countries’ authoritarian 
regimes, or that of the new world 
order banking systems that would 
limit their ability to support their con-
stituents. Additional instances would 
be gender and environmental cross 
cutting issues that would require a 
detailed analysis of the context, to 
make the point that a minimal inter-
vention would have an impact from 
the Southern point of view, but not 
necessarily from the Northern one. 
Further, a gender balance may not 
be culturally attainable as a Northern 
regulator would expect, while envi-
ronmental factors may not be at the 
same level of EU agenda, or targets 
in a place that has no access to wa-
ter, or no control over its resources. 

Finally, the third point, and in rele-
vance to regional or multi-country 
projects managed by offices in EU 
countries, and in addition to the 
above on the knowledge of mecha-
nisms and formats, Southern large 
or medium scale organizations rarely 
assume leadership of coalitions or 
multi-country projects. Building 
on the above, regional, and medi-
um-sized organizations do not think 
they have the opportunity to win 
a grant or a tender if they are the 
lead. Most organizations opt to have 
an EU partner lead the project, as 
this partner would be accustomed 
(based on their educational systems, 
language skills and context) to face 
EU regulators and staff and to talk to 
them; and that this Northern partner 
would be at a geographical proximity 
that would give them better access 
to communicate with commission 
staff. This scene is a combination 
of apprehension and fear on the 
Southern side, better cultural 
matching on the Northern side, and 
a historic overview of grant/tender 
results overall.. 

Fida Touma
Director General  
A M Qattan Foundation (Palestine)

خدماتهــا. وترتبــط األمثلــة األخــرى بقضايــا 
عامــة تتعلــق بالنــوع االجتمــايع والبيئــة، 

وقــد تتطلــب تحليــال مفصــال للســياق يثبــت 
أن أقــل أشــكال التدخــل ســيكون لــه أثــر 
مــن منظــور بلــدان اجلنــوب، ولكــن ليــس 
بالــرورة مــن منظــور بلــدان الشــمال. 

فالوصــول إىل تــوازن يف قضايــا النــوع 
ــا  االجتمــايع قــد ال يمكــن تحقيقــه ثقافّي

ــة يف بلــدان  ــات التنظيمي حســبما تتوقــع اهليئ
الشــمال، يف حــن أن العوامــل البيئيــة قــد 
ال تضــايه مــا يــرد يف خطــة أعمــال االتحــاد 

األورويّب أو أهدافــه، ولكنهــا تتعلــق بأماكــن 
ال يصــل املــاء إليهــا وال تتحكــم يف مــوارده.  

أمــا النقطــة الثالثــة واألخــرية فتتصــل 
ــة أو املتعــددة البلــدان،  يع اإلقليمي باملشــار

الــي تــدار يف مكاتــب يف بلــدان االتحــاد 
األورويّب، وهــذا باإلضافــة إىل مــا تقــدم 

ذكــره عــن معرفــة اآلليــات والصيــغ املطلوبــة؛ 
فقلمــا نجــد املنظمــات الكبــرية أو املتوســطة 

يع  يف بلــدان اجلنــوب تقــود تحالفــات أو مشــار
متعــددة البلــدان. وبنــاًء عــى ذلــك، فــإن 

املنظمــات اإلقليميــة واملتوســطة ال تعتقــد 
أن احلــظ ســيحالفها للحصــول عــى منحــة 

أو الفــوز بمناقصــة إذا كانــت يف مركــز 
يــكا  القيــادة. فمعظــم املنظمــات تختــار رش
باالتحــاد األورويّب ليقــود املــرشوع، ملعرفتــه 

التعامــل مــع اهليئــات التنظيميــة واملوظفــن 
يف االتحــاد األورويّب والتحــدث معهــم )بنــاًء 

عــى معرفتــه لألنظمــة التعليميــة هلــذه 
البلــدان ومهاراتــه اللغويــة وإملامــه بالســياق 

يــك ســيكون عــى  املحيــط بهــا(؛ وأن هــذا الرش
يبــة مــن بلــدان الشــمال  مســافة جغرافيــة قر

ســتمنحه قــدرة أفضــل عــى التواصــل مــع 
موظفــي املفوضيــة األوروبّيــة. ومــن ثــم، فمــا 

يــج مــن التوجــس واخلــوف  نــراه أمامنــا مز
يف بلــدان اجلنــوب، وتوافــق ثقــايفّ أفضــل 

يخيــة لنتائــج  تخصيــص املنح/املناقصــات بصــورة عامــة.. يف بلــدان الشــمال، وملحــة تار

فــداء توما
مديــرة عامة ملؤسســة

عبــد املحســن القطــان (فلســطن)

التمويــل
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املنظمات 

الثقافية 
العربية 

عندما 
تتقدم 
بطلب 

للحصول 
عى تمويل 

أورويب
 

بقلم فداء توما

يف إطــار العالقــات الثقافّيــة بــن االتحــاد 
األورويّب والعــامل العــريّب، وخاصــًة فيمــا 

يتعلــق بمعرفــة إجــراءات التمويــل 
والوصــول إليــه، يواجــه الــرشكاء املحتملــون 

العــرب )أو الــرشكاء يف بلــدان اجلنــوب( 
عــدة عراقيــل تعيــق بصــورة غــري مبــارشة 

إمكانيــة احلصــول عــى التمويــل، وُتحــدث 
خلــاًل يف تــوازن منظومــة املمارســات 

الثقافّيــة عــى املســتوين املحــيّ واإلقليمــي. 
وتنشــأ هــذه العواقــب مــن مشــكالت 

فنّيــة متالزمــة، واختالفــات ثقافّيــة، ورؤيــة 
انطباعيــة قائمــة عــى نتائــج تقديــم املنــح 

عــى مــدار الســنن. ويه عمليــة تســري يف 
دورة يجــب إيقافهــا بعمــل تغيــريات هيكليــة 

عنــد نقطــة أو أكــر مــن النقــاط الثالثــة 

املوجــودة بالــدورة نفســها. وهــذا املقــال 
قائــم عــى تجربــي الشــخصية، وتجــارب 

يــن يف محيــط عالقــايت، والغــرض منــه  اآلخر
ح رأيي يف هــذه املســألة – مــع رضورة  طــر

إجــراء البحــوث املدعومــة بالبيانــات.  

ــة، ويه الطلبــات املقدمــة  النقطــة األوىل فنّي
إىل مفوضيــة االتحــاد األورويّب الــي تشــكل 

صعوبــة )بمــا فيهــا خطــوط توجيهيــة 
ومرفقــات(، عــى الرغــم مــن أنهــا معــدة 

لتحقيــق التواصــل الفعــال والشــفاف. 
فنمــاذج الطلبــات مرِهقــة ومحشــوة 

رة، وليــس  بتفاصيــل زائــدة عــن اللــزوم ومكــر
هــذا فحســب، بــل إن محتواهــا األســايس، 
واللغــة املســتخَدمة، واإلحــاالت املرتبطــة 

بهــا، والنصــوص الفرعيــة، تجعــل مــن 
املســتحيل أن يدركهــا ويفهمهــا َمــن يعمــل 

يف قطــاع كبــري مــن املؤسســات الفرعيــة الــي 
تحتــاج التمويــل وتســى للتأُهــل للحصــول 

يــة  عليــه. وبديهــيٌ اعتبــار القــدرات اإلدار
واملاليــة مــن العوامــل الــي تؤثــر عــى اختيــار 
املنظمــات املتقدمــة، وممــا يــدل عــى ذلــك 
قدرتهــا عــى اســتيفاء نمــاذج الطلبــات؛ إال 

يــة واملاليــة  أنــي أؤكــد عــى أن القــدرات اإلدار
ملنظمــات املجتمــع املــدين الــي تعمــل يف 

املجــال الثقــايفّ يف بلــدان اجلنــوب قــد ارتفــع 
مســتواها بالدرجــة الــي تؤهلهــا للحصــول 
عــى التمويــل. ولكــن يصطــدم عــدد كبــري 

مــن تلــك املنظمــات بنمــاذج متشــابكة 
وشــديدة التعقيــد، وهــو مــا يــؤدي إمــا إىل 

عــدم الزتامهــا باخلطــوط التوجيهيــة الــواردة 
فيهــا، أو التخــوف مــن تطبيقهــا. وقــد ينجــم 

عــن ذلــك الوضــع أن تظهــر مجموعــة مــن 
يــن عــى االلتفــاف عــى  املتخصصــن القادر

اللغــة واملتطلبــات، وهــو مــا يــؤدي إىل 
اســتحداث طبقــة مــن املتعهديــن الفرعيــن، 
أو مــن التكنوقــراط املتخصصــن يف عــروض 

التمويــل املقدمــة إىل االتحــاد األورويّب.   

فاالطــالع عــى اخلطــوط التوجيهيــة لتقديــم 
العــروض، واملرافــق، والتأكــد مــن فهــم 

كل املتطلبــات وااللــزتام بهــا، والتأكــد 
مــن اســتيفاء كل الوثائــق املطلوبــة، مــع 
ر عــى الروابــط الرئيســية  الدخــول املتكــر

والفرعيــة، كلهــا خطــوات مرهقــة، وأحيانــا 
يــد  غــري مفهومــة. واألســئلة نفســها تز

ر  األمــر تعقيــًدا، حيــث ينتهــي األمــر بــأن يكــر
مقدمــو الطلبــات نفــس اإلجابــات، ولكــن 

يــق التحايــل والتالعــب باللغــة  عــن طر
ملــلء الفجــوات. فاألســئلة الــي تتنــاول 
يــة، مثــل قضايــا البيئــة  موضوعــات نظر

والنــوع االجتمــايع، تتطلــب مــن املتقدمــن 
ــات الصحيحــة  ــوا صيغــة اإلجاب أن يتخيل

املتوقعــة، بــدال مــن التعامــل مــع األســئلة 
بأســلوب مبــارش يتناســب مــع الواقــع 

املُعــاش. وهــذا ينشــأ مــن اهلالــة الــي تحيــط 
باخلطــوط التوجيهيــة، وتجعــل املتقدمــن غــري 

متأكديــن مــن أن ســياقهم املحــيّ واملشــاكل 
املحلّيــة املبــارشة الــي يعيشــونها تــرىق إىل مــا 
يــرد يف نمــوذج الطلــب املهيــب. وباإلضافــة 

إىل النمــوذج، فــإن الطلبــات اإلقليميــة 
تثــري مــن املخــاوف مــا هــو أكــر باملقارنــة، ألن 

آليــات التمويــل املختلفــة ليســت واضحــة 
بالــرورة للــرشكاء مــن بلــدان اجلنــوب، أو 

للمنظمــات الــي ليــس لديهــا أي خلفيــة 
عــن هيــاكل وسياســات االتحــاد األورويّب. 

أمــا املنظمــات القليلــة املنتقــاة، والــي ســبق 
قبــول طلباتهــا، فتكــون قــد اكتســبت املعرفــة 

األساســية لتقديــم الطلبــات يف مــرات 
الحقــة، يف حــن يصعــب عــى املنظمــات 

اجلديــدة الوصــول إىل هــذه املعرفــة. 

أمــا اللغــة فهــي حاجــز آخــر؛ فعــى الرغــم مــن 
أن العديــد مــن بلــدان اجلنــوب قــد يتحــدث 
يــة أو الفرنســّية كلغــة  مواطنوهــا اإلنجلز

ثانيــة، فممــا ال شــك فيــه أن مهــارات اللغــة 
الثانيــة املالئمــة لتقديــم الطلبــات تركــز بــن 

الذيــن حظــوا بمــزة االلتحــاق بمــدارس 
قويــة تكــون غالبــا يف املــدن الكــرى. وقــد 

يجــد العاملــون باالتحــاد األورويّب مشــكلة 
يف قــراءة اللغــة العربّيــة، إال أن اســتخدام 

لغــة ثانيــة يمكِّــن ســكان املــدن مــن الطبقــة 
املتوســطة مــن مــلء النمــوذج بسالســة؛ 

وهــو مــا ُيقــي بطبيعــة احلــال الغالبيــة 
العظمــي مــن املتقدمــن املحتملــن.   

أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي انعــدام فهــم 
بلــدان اجلنــوب وســياقاتها، أو النقــص 

ر  الشــديد يف ذلــك الفهــم. ونــود أن نكــر
ر قيــم الشــفافية واملســاواة  أننــا نفهــم ونقــدِّ

الســتخدام عمليــة موحــدة، وصيغــة تناســب 
اجلميــع بدرجــة مــا، إال أن هــذا يؤثــر عــى 

فعاليــة املنــح والدعــوات املوجهــة إىل بلــدان 
اجلنــوب وأهميتهــا. ومــن شــأن العوامــل 

ــة أن تؤثــر عــى  ــة والسياســّية املحلّي الثقافّي
قــدرة احلصــول عــى التمويــل؛ ومــن ثــم عــى 
التعــاون الفعــي مــع االتحــاد األورويّب. ومــن 

األمثلــة املبــارشة لذلــك حالــة فلســطن، 
يحــة  وإعــداد االتحــاد األورويّب قائمــة رص

باملنظمــات الــي يعترهــا إرهابيــة يف وثيقــة 
العقــد؛ يف حــن أن منظمــات املجتمــع 

املــدين الفلســطينّية ال يســمح هلــا القانــون 
بتحويــل األمــوال إىل األحــزاب السياســّية، 

وكــذا يه ال تدعــم اإلرهــاب. فهــي تــرى بــأن 
رشط االعــراف بــأن األحــزاب السياســّية 

الفلســطينّية إرهابيــة مطلــب مجحــف، وغــري 
الئــق، وال ينــم عــى احــرام تلــك املنظمــات 
الــي تعيــش داخــل أراٍض محتلــة. واملثــال 
اآلخــر هــو عــدم قــدرة منظمــات املجتمــع 

املــدين يف بلــدان اجلنــوب عــى فتــح حســابات 
مرصفيــة بســبب األنظمــة االســتبدادية، 

أو نتيجــة للتعامــل مــع األنظمــة املرصفيــة 
يف النظــام العاملــي اجلديــد، الــي تحــد مــن 
قدرتهــا عــى دعــم الفئــات املســتفيدة مــن 
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الدعوة إلنشاء مراكز مالّية للمؤّسسات 
الثقافّية العربّية، وهو ما ُيعّد نموذًجا 

ا يشبه نموذج "الوكاء  قانونًيّا خاًصّ
املالّين" وييّر تأسيس املؤّسسات يف 
االّتحاد األورويبّ والعمل من داخله. 

توثيق دراسات احلالة والدعوة 
لتسهيل وصول املنّظمات العربّية 

للتسجيل يف االّتحاد األورويبّ. 

اإلقرار بالتسجيل القانوينّ املزدوج 
داخل املنطقة وخارجها باعتباره رشًطا 
)أو حىت رشًطا مسبًقا( لتلقي التمويل 

من االتحاد األورويب وتفعيله. 

التمويــل

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

موارد

ــوارد  مل ــل أنمــاط إدارة ا الفنــون والتموي
االســتدامة  ملفهــوم  البديلــة  بــات  واملقار
: دراســة  يف العمــل الثقــايفّ واإلبــدايعّ

ــازيج حــول  ي ــا  )باللغــة العربيــة( لرن
اإلبداعّيــة والتوجهــات  األنمــاط 

املســتقل: الثقــايفّ  للعمــل  االقتصادّيــة 

نمــوذج إيجــايبّ

صنــدوق روى )صنــدوق املبــادرات 
هــو  املبدعــة(  الفلســطينّية  املجتمعّيــة 

يقــة  املجتمــع وطر لتنميــة  نمــوذج محــيّ 
: الفلســطييّ اإلبــداع  لتمويــل  جديــدة 
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إعادة النظر يف مفهوم "القدرة املالّية 
للفاعلن الثقافّين واالستدامة" 

عند التقّدم للحصول عى تمويل 
من االّتحاد األورويبّ، حيث ال ينبيغ 

وضع الثقافة عى قدم املساواة 
مع غريها من القطاعات؛ إذ إّنها 

أيضا منفعة عاّمة وحّق.

استكشاف نماذج الرعاية املالّية 
يبّية املمكنة )والي يشيع  واحلوافز الرض

استخدامها يف الواليات املّتحدة(.
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يم األنشطة ذات  احلشد ضد تجر
)BDS( الصلة بحركة مقاطعة إرسائيل 

 )املقاطعة، وسحب االستثمارات، 
وفرض العقوبات( يف القطاع 

الثقايفّ األورويبّ. 

مضاعفة مصادر التمويل، 
يد من التعاون الدويلّ  وترسيخ املز

والشبكات الدولّية لتشجيع 
التبادل ودعم املجال الثقايفّ. 

التمويــل

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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إرشاك الفاعلن الثقافين العرب 
يف تحديد أولوّيات التمويل، ويف 

عملّية تصميم مخّططات التمويل، 
وإجراء مشاورات منتظمة بن 

املمّولن وممّثي املجتمع املدينّ 
والقطاع اخلاّص و/أو الوزارات. 

ضبط محتوى دعوات االّتحاد 
األورويبّ للتمويل وصياغتها، يك تكون 

ُمراعيًة اجلوانَب السياسّية من حيث 
اللهجة، واللغة، والويع بالسياقات 

املختلفة يف املنطقة، ما من شأنه 
تمكن الفاعلن من تنفيذ األنشطة 

يع عى قدم املساواة.  واملشار
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املراعاة التاّمة الختاف بعض 
الدول العربّية عن بعض، واالعرتاف 

بخصوصّية كّل بلد، وعدم وجود 
نهج واحد يناسب اجلميع.

يع ُتَعّد وُتبىن  وضع تصّور لربامج ومشار
عى أساس من التفاهم والتقدير 

املشرتك لسياق القطاع واحتياجاته، 
يز روح التنافس داخل  باإلضافة إىل تعز

يضها للخطر.  القطاع وتجّنب تعر

التمويــل

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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نزع الطابع السيايسّ عن التمويل، 
واالعرتاف باستقال القطاع الثقايفّ، 
وعدم إجبار الفاعلن الثقافّين عى 

اّتخاذ مواقف يف الزناعات اجليوسياسّية. 

ها عنًرا/ُمكوًنا  إدراج الثقافة بعدِّ
ا من مكونات االتفاقّيات الثنائّية  مهًمّ
بن االّتحاد األورويبّ والدول العربّية. 

صة  الدعوة إىل استقال األموال املخصَّ
للقطاع الثقايفّ ضمن الربامج الثنائّية، 

مّما يمزيها عن األموال ذات الصلة 
ّية، والقطاعات الي  باالّتفاقيات التجار
تعّد ذات طابع جغرايفّ اسرتاتييجّ أكرب. 
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خطوط توجيهية للمستقبل
تم التعبري عنها ومناقشــتها خال اجتماعات 

املائدة املســتديرة للخرباء.
يســبايل. جمعتها دنيا حاق ومود قمر  وتوماس فان ر

رتها ســناء وشتايت. راجعتها وحّر
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In the middle of the Algerian 
Sahara, in her relay, a woman 
writes her history. She welcomes, 
for a cigarette, a coffee or eggs, 
truckers, wandering beings and 
dreams... Her name is Malika.

Inverted  
Road 
Movie  
in the 
Desert
An Interview with 
Hassen Ferhani by 
Ameziane Ferhani

143 Sahara Street 
DZ/QA/FR, 2021, 100' 
Cast: Malika, Chawki Amari, Samir 
Elhakim / Image: Hassen Ferhani 
/ Editing: Stéphanie Sicard, Nadia 
Ben Rachid, Nina Khada, Hassen 
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Ameziane Ferhani How does one 
meet a character as singular as 
Malika ? 

Hassen Ferhani After having made 
"Roundabout in My Head", I wanted 
to hit the road, to cross landscapes 
and make the encounters that go 
with it, but also with the idea of 
making a road movie, an always 
fascinating movie genre. I hit the 
road many times, heading South 
especially, to find places, characters, 
stories... During one of these trips, I 
was joined by Chawki Amari, a writer 
friend of mine who is also a press col-
umnist and an occasional actor. We 
made a long crossing that took us 
from Algiers to the Highlands, then 
to Ain Sefra and on to a good part 
of southwestern Algeria. We headed 
towards the center of the Sahara 
to join Route One which connects 
Algiers to Tamanrasset. "Route One" 
is also the title of one of Chawki’s 
books, a travelogue in the form of a 
novel. At the time, I did not know if 
his characters were real or not. For 
me, Malika came under the rubric of 
"literary fantasies".

A. F. You did not expect such an 
intense encounter ? 

H. F. I already knew that Amari had 
identified interesting characters for 
his book but was far from imagining 
how interesting Malika could be, 
especially from a cinematographic 
point of view. As soon as I walked 
into her place, I knew that’s where 
my movie was. The idea came to me 
that, here, we could do an inverted 
road movie. A paradoxical idea in ap-
pearance, because after all, what is a 
road movie if not a film that happens 
on the road? Here we were in a place 
on the road that exists because of 
the road and for the road the truck-
ers. I loved this simple place that 
housed so many things, in addition 
to the charisma and strength of this 
woman, who is there in the middle 
of nowhere. It is incredible what can 
be said and can occur within a 20 
square meter space and in one of the 
largest deserts in the world.

A. F. In the middle of nowhere, as 
you say... 

H. F. I used this expression but 
would like to replace it by "in the 
middle of everywhere." It’s more 
accurate to say it like that because, 
contrary to popular belief, the 
Sahara is not a deserted place. It’s 
immense, it seems very empty but 
it’s not the case. People live there, 
work there, and travel there. There 
is so much going on there. Also, 
I was able to realize that Malika’s 
truck stop is practically on the geo-
graphical center of Algeria. Places 
that have atmospheres of their own 
and that bring together people from 
all over the country, that’s what I’m 
looking for in my cinema. Here we 
have those who go down to Tama-
nrasset in the extreme South or up 
to Algiers in the far North. After this 
encounter I called my producer 
to inform her that I was changing 
course.

A. F. In addition to being a paradox-
ical road movie, "143 Sahara Street" 
can also seem like a paradoxical "in 
camera" movie? We are in a fixed 
and specific place that we discover 
through its hostess and guests who 
reveal to us all the extent of the 
outside world, like an immense and 
permanent out-of-camera range.

H. F. Things could be presented that 
way, that is to say an "in camera" 
opened onto Algeria and the world. 
I am always looking for meaning-
ful and expressive places that are 
capable of hinting at everything that 
surrounds us far beyond their own 
space. I follow this approach in the 
way I choose place and subject but 
also in the way I film.

A. F. This way is already present in 
your first feature film "A Rounda-
bout in My Head"... 

H. F. When I was younger, a phrase 
by Robert Bresson left a mark on me: 
"I’m looking for the shot that will tell 
about all the other shots." I have it in 
mind every time I set up my camera. 

نحن ننظر 
للعامل.
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I have the same approach during 
scouting. Here, I try to theorize what 
concerns the realm of experience 
because the encounter is something 
that cannot be explained. Like in this 
case, where this incredible woman 
who has decided to write her Story 
in this place, who has left Northern 
Algeria to settle down where there 
were only stones, sand, unbearable 
heat, alone and more than fifty kilom-
eters away from the next house, with 
her dog and cat. She has created this 
place and I often imagine that, in half 
a century perhaps – to use the usual 
clichés – a small town will grow here, 
a kind of Malikatown of the Algerian 
Far South. Everyone knows Malika 
hundreds of kilometers around, she 
knows all the truckers, their journeys, 
their stories... She is this place! Mali-
ka’s choice had to do with intuition, 
something that is way beyond us.

A. F. But even by intuition, we can 
follow a process. For example, in 
your previous film and this one too, 
we are dealing with people who 
work hard. Is this a common thread 
in your film world ?

H. F. Someone told me once "you 
are filming the margins of society." I 
said no, I do not film the margins but 
the heart of society. I film my peers. 
For me, the important thing is that 
these people are carriers of poetry. In 
a direct or indirect way, a conscious 
or unconscious way, there is a sort of 
poetry in them. When Malika looks at 
the road all day long, there is poetry 
there, like when she comments on 
what is happening in front of her, 
from this place that is her center of 
the world. Finally, that’s what I filmed: 
this place that became the center of 
the world through Malika’s eyes.

A. F. Can we say that beyond soci-
ety and history, beyond poetry too, 
you have a philosophical look at 
your characters, just as they some-
times ask themselves philosophical 
questions ?

H. F. In high school, I was very bad at 
this subject! In any case, when peo-

ple watch my films, these are things 
that can appear to them. But I’m not 
looking for philosophy. I am carried 
by something that is akin to popular 
wisdom and, where we come from, 
it is incomparably rich. My films 
show the diversity of Algerians. 
Overseas but also in Algeria, there is 
a tendency to reduce Algerians to a 
monolithic vision. What I like about 
my characters is that they can have 
multiple colorings to them and that 
they compose their own colors.

A. F. To me, two elements seem to 
characterize your approach: a long 
preparation to identify your places 
and characters but also for you to 
soak them in and make them accept 
you, and then very light logistics at 
human and material level. For the 
first point, it’s both right and wrong. 
I am one of the directors who do 
very little scouting. 

H. F. I spend a lot of time to find a 
subject and a place, but once it’s 
decided, I don’t linger. For me, scout-
ing continues during the shooting, 
filming is also scouting. Once I get 
the agreement of the person or 
persons I’m going to film, I settle in 
and start. For the team, it’s a staging 
choice. When there is only two of 
us, confidence settles in naturally. I 
am also the director of photography 
for my films and I cannot imagine 
leaving the camera work to another 
because it’s my writing tool.

A. F. You’re often invited to move on 
to fiction. Does this touch you ? 

H. F. To tell you the truth, I do not 
really like the designation "docu-
mentary film." I’m thrilled when my 
films are selected for festivals that 
do not affirm a particular genre. 
This compartmentalization tends 
to disappear, I hope. Finally, the 
difference between a fiction film and 
a documentary is the work they are 
based on. In the first case there is a 
scenario written in advance and in 
the second, the scenario is written 
while shooting the film. In any case 
that’s the way I work, I write while 

shooting. In documentary film, the 
matter of what is real determines the 
story. I work on what is alive, which 
ultimately carries more fiction. 

A. F. With "143 sahara street" the 
story sweeps through many aspects 
of Algerian society. This was also 
found in your previous film whose 
title is becoming a popular expres-
sion. Are there any prefigurationsor 
intuitions of what is happening in 
Algeria at the moment? 

H. F. I won’t look for archetypes. I 
am not into a sociological approach. 
First and foremost, I try to do cinema. 
As for what is happening in Algeria 
today, it is inevitably something that 
was already stirring our entire society 
but was a bit buried. If we portray 
accurately a place or a character, it 
can become a microcosm that re-
vealsan entire society or country. So 
yes, there were signs that are easier 
to spot afterwards. But I did not try to 
reveal them and everyone is free to 
interpret the film as they see fit.

A. F. Last question, because readers 
have to know it, what does it feel 
like to be interviewed by your fa-
ther? [Laughter] 

A. F. Well, to start with, the difficulty 
ofusing the formal "vous" when we 
talke! Too odd but fun! And then, a 
touch of personal pride to be taken 
seriously by your old man! This is 
perhaps the ultimate consecration 
for a kid... .
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رت كتابــة قصتهــا يف هــذا  الرائعــة الــي قــر
املــكان، حيــث غــادرت شــمال اجلزائــر لتســتقر 

هنــاك حيــث مل يكــن هنــاك ســوى احلجــارة 
والرمــل واحلــرارة الــي ال تطــاق، لتعيــش 

وحدهــا وعــى بعــد أكــر مــن خمســن 
كيلومــًرا مــن املــزنل املجــاور، مــع كلبهــا 

وقطتهــا، فهــي الــي أسســت هــذا املــكان، 
ودائمــاً مــا أتخيــل أنــه ربمــا بعــد نصــف 

قــرن – يمكنــي اســتخدام الكليشــيهات 
املعتادة – ســيكون هنــا بلــدة صغــرية، 

تســمى )بلــدة مليكــة( يف أقــى اجلنــوب 
اجلزائــري، فاجلميــع يعــرف مليكــة عــى 

بعــد مئــات الكيلومــرات، إنهــا تعــرف كل 
ســائقي الشــاحنات، ورحالتهــم، وقصصهــم 

... إنهــا روح هــذا املــكان! كان اختيــار 
مليكــة يتعلــق باإلهلــام )احلــدس(، وهــو 

أمــر أبعــد بكثــري مــن مســتوى إدراكنــا.

يــان فرحــاين ولكــن حــى مــن خــالل  أمز
احلــدس، يمكننــا أن نلمــس أســلوًبا 

معيًنــا يف اعمالــك؛ فعــى ســبيل املثــال، 
يف فيلمــك الســابق ويف هــذا الفيلــم 

أيًضــا، نــرى الشــخصيات الرئيســية تعمــل 
وتكــدح بجــد واجتهــاد، فهــل هــذا خيــط 

مشــرك يف عــامل الفيلــم اخلــاص بــك؟

حســن فرحــاين قــال يل أحدهــم ذات مــرة 
"أنــت تصــور املهمشــن يف املجتمــع" لكنــي 
أقــول ال، أنــا ال أصــور املهمشــن بــل أجســد 
قلــب املجتمــع، حــى لــو كنــت أقــوم بتصويــر 
زمــاليئ، فمــا يهمــي وأحــرص عليــه هــو أن 
هــذه الشــخصيات تحمــل يف طياتهــا روحــاً 
يقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة،  ية، بطر شــعر

بشــكل وايع أو بــدون ويع، هنــاك ملســة 
مــن الِشــعر يف هــذه الشــخصيات، فعندمــا 

يــق طــوال اليــوم،  تنظــر مليكــة إىل الطر
تجــد فيــه روح الشــعر، تمامــا مثلمــا تعلــق 

عــى مــا يحــدث أمامهــا، مــن هــذا املــكان 
الــذي هــو مركزهــا يف هــذا العــامل. وأخــرًيا، 

هــذا مــا قمــت بتصويــره: هــذا املــكان الــذي 
أصبــح مركــز العــامل مــن وجهــة نظــر مليكــة.

يــان فرحــاين هــل يمكننــا أن نقــول إنــه  أمز
يــخ، وبعيــًدا عــن  بعيــًدا عــن املجتمــع والتار

الشــعر أيًضــا، لديــك نظــرة فلســفية عنــد 
ح شــخصياتك، تماًمــا عندمــا يطرحــون  طــر

ــا أســئلة فلســفية؟ عــى أنفســهم أحياًن

حســن فرحــاين عندمــا كنــت طالبــاً يف 
املدرســة الثانويــة، مل أكــن موفقــاً يف هــذا 

املوضــوع )مــادة الفلســفة(! عــى أي حــال، 
عندمــا يشــاهد النــاس أفالمــي، فهنــاك 

أشــياء يمكــن أن يراهــا بعــض النــاس مــن 
هــذا املنظــور، لكــي ال أحــاول البحــث عــن 
يــات فلســفية يف أعمــايل، فأنــا أتبــىن  نظر

مــا يشــبه احلكمــة الشــعبية، واألماكــن 
الــي تعــر عــن أصولنــا، فهــي أماكــن 

غنيــة بشــكل ال يضــاىه. حيــث أحــاول 
ظهــر تنــوع الشــخصيات 

ُ
يف أفالمــي أن أ

ج وكذلــك يف  يــة املختلفــة، يف اخلــار اجلزائر
يــن،  اجلزائــر، ففــي بعــض أعمــال اآلخر

يــن يف رؤيــة  هنــاك نزعــة الخــزتال اجلزائر
واحــدة، ولعــل مــا أحبــه يف شــخصيايت هــو 

أنــه يمكــن أن يتلونــوا بألــوان متعــددة 
وأنهــم يمكنهــم تشــكيل ألوانهــم اخلاصــة.

يــان فرحــاين بالنســبة يل، يبــدو أن هنــاك  أمز
يــن يمــزان منهجــك: اإلعــداد املطــول  عنرص

الــذي تقــوم بــه لتحديــد األماكــن اخلاصــة 
بــك وتجســيد شــخصياتك، ولــك أيًضــا مــن 
أجــل اســتيعابهم وكســب القبــول لديهــم، 

ثــم اخلدمــات اللوجســتية اخلفيفــة جــًدا 
عــى املســتوى البــرشي واملــادي. بالنســبة 
للنقطــة األوىل، فهــي صحيحــة وخاطئــة 

يف ذات الوقــت. أنــا أحــد املخرجــن الذيــن 
ــاًل. ال يقومــون باالستكشــاف إال قلي

حســن فرحــاين أنــا أقــي وقًتــا طويــاًل 
يف البحــث عــن موضــوع مالئــم ومــكان 
مناســب، ولكــن بمجــرد اتخــاذ القــرار، ال 
أضيــع وقًتــا قــط. االستكشــاف بالنســبة 
يل ُيــالزم العمــل وال يتوقــف، فتصويــر 

الفيلــم أيضــا يعــد عمليــة استكشــافية، 
بمجــرد أن أحصــل عــى موافقــة الشــخص 
أو األشــخاص الذيــن ســأقوم بتصويرهــم، 

أســتقر يف املــكان وأبــدأ العمــل. بالنســبة 
يــق، إنــه اختيــار مرحــي، فعندمــا  للفر

نكــون اثنــن فقــط، تكــون الثقــة متبادلــة 
بيننــا، ويمــر األمــر بشــكل طبيــي، فأنــا 

أيًضــا مديــر التصويــر الفوتوغــرايف ألفالمــي 
وال أســتطيع أن أتخيــل تــرك الكامــريا 
تعمــل يف يــد شــخص آخــر؛ حيــث إنهــا 

تعــد بمثابــة أداة الكتابــة اخلاصــة يب.

يــان فرحــاين غالًبــا مــا يدعــوك بعــض  أمز
النــاس لالتجــاه إىل األفــالم الروائيــة اخلياليــة، 

هــل هــذا يمثــل شــيئا بالنســبة لــك؟

حســن فرحــاين يف احلقيقــة، أنــا ال أحــب 
تســمية "الفيلــم الوثائقــي"، وأشــعر بســعادة 

غامــرة عندمــا يتــم اختيــار أفالمــي يف 
ج تحــت نــوع معــن،  املهرجانــات الــي ال تنــدر
وآمــل أن يختفــي هــذا التقســيم. إن الفــرق 

بــن الفيلــم الــروايئ والفيلــم الوثائقــي هــو 
فكــرة العمــل الــي تحــدد القصــة، ففــي احلالــة 

يو مكتــوب مســبًقا،  األوىل يكــون الســينار
يو  ويف احلالــة الثانيــة يتــم كتابــة الســينار

أثنــاء تصويــر الفيلــم. عــى أيــة حــال، هــذه 
يقــة الــي أعمــل بهــا، أكتــب أثنــاء  يه الطر

التصويــر. يتمــز الفيلــم الوثائقــي بــأن القصــة 
تتحــدد وفًقــا ملــا هــو واقــي وحقيقــي. أنــا 
أعمــل عــى كل مــا هــو يح، عــى األفــكار 

النابضــة باحليــاة، فهــذا مــا يحمــل يف 
يــد مــن اخليــال يف طياتــه. النهايــة املز

ع  يــان فرحــاين يف فيلــم "143 شــار  أمز
الصحــراء" تجســد القصــة جوانــب عــدة 

مــن املجتمــع اجلزائــري، وهــذا مــا وجدنــاه 
أيًضــا يف فيلمــك الســابق الــذي صــار عنوانــه 

تعبــرياً شــائعاً. هــل هنــاك أي ُرؤى أو حــدس 
ملــا يحــدث يف اجلزائــر يف الوقــت احلــايل؟

حســن فرحــاين ال أبحــث عــن النمــاذج 
األصليــة، وال عــن نهــج اجتمــايع. أوال 

وقبــل كل يشء، أحــاول أن أصنــع عمــال 
، أمــا بالنســبة ملــا يحــدث يف  ســينمائياً

اجلزائــر اليــوم، فلقــد كان بالفعــل يحــرك 
مجتمعنــا بــأرسه، ولكنــه دفــن وتــوارى 

بعــض الــيء، وإذا قمنــا بتصويــر مــكان 
أو شــخصية بدقــة، فيمكــن أن يصبــح 
نموذًجــا مصغــًرا يكشــف عــن مجتمــع 

أو دولــة بأكملهــا، لــذا أقــول نعــم، كانــت 
هنــاك عالمــات يســهل اكتشــافها بعــد 

ذلــك. لكنــي مل أحــاول الكشــف عنهــا. ولــكل 
يــة فيمــا يــراه مــن تفســري  إنســان ُمطلــق احلر

للفيلــم عــى النحــو الــذي يــراه مناســًبا.

يــان فرحــاين الســؤال األخــري،  أمز
ألنــه مــن حــق القــراء أن يعرفــوا ذلــك، 

مــا شــعورك يف هــذه املقابلــة الــي 
يهــا معــك والــدك؟ ]ضحــك[ يجر

حســن فرحــاين حســًنا، يف البدايــة، أجــد 
صعوبــة يف اســتخدام ضمــري املخاطــب "أنــت" 

بشــكل رســمي عندمــا نتحــدث! يــا لــه مــن 
، أشــعر  يــب، ولكنــه ممتــع! وثانيــاً شــعور غر

بلمســة مــن الفخــر الشــخي عندمــا يتحــدث 
معــك )والــدك( بشــكل جــاد! ربمــا يكــون 

هــذا أكــر وســام عــى صــدر أي ابــن... . 

126 183



يــة، تجــد  يف وســط الصحــراء اجلزائر
يــخ  امــرأة تحــي قصتهــا، تكتــب تار

حياتهــا بالكلمــات، حيــث ترحــب باملــارة 
وســائقي الشــاحنات، مــن أجــل ســيجارة، 

أو فنجــان مــن القهــوة أو طبــق مــن 
البيــض، ترحــب بتلــك الكائنــات مــن 

ــري الســبيل، وأحامهــم وتهويماتهــم  عاب
... هــذه املــرأة اســمها مليكــة.

فيلم
يحي عن 

يق   الطر
العكيس   

يف قلب 
الصحراء
مقابلة مع املخرج 

حسن فرحاين أجراها 
أمزيان فرحاين

ع الصحــراء 143 شــار
املمثلــون: مليكــة، شــويق عمــاري،

ســمري احلكيــم/ رؤيــة وتصوير: حســن 
يــر: ســتيفاين ســيكار، فرحــاين/ تحر

ناديــة بــن رشــيد، نينــا خادة، حســن فرحاين/ 
تصميــم الصــوت: محمــد إليــاس قيتــال 

يــن/ مكســاج:  – الصــوت أنطــوان مور
La Chambre rouge بنيامــن لــوران 

– اســتوديو أورالندو
تــم عــرض الفيلــم يف مركــز بــوزار للفنــون 

15 مــارس  اجلميلــة، بروكســل، يف يــوم 
2022، مــع فقــرة ســؤال وجواب. 

يمــة الســعدي. أدارت النقــاش كر
ج حســن  مــن أعمــال املخــر

فرحــاين الســابقة: الفيلــم القصــري 
زان ودون كيشــوت ونحــن" "طــر

يــان فرحــاين كيــف التقيــت  أمز
يــدة مثــل مليكــة؟ بشــخصية فر

حســن فرحــاين بعــد أن قمــت بإخــراج 
فيلــم "جولــة يف رأيس"، ذهبــت يف جولــة 

يــق يف رحــاب الصحــراء، ألمــر  عــى الطر
عــر املناظــر الطبيعيــة وأســجل لقــاءات 

يقــي لنتحــدث عــن  مــع مــن ألقاهــم يف طر
الصحــراء والطبيعــة، وكــذا ألجهــز لفيلــم 

يــق، وهــو نــوع مــن األفــالم  مــن أفــالم الطر
يــق  رت عــى الطر الــي تســحرين دومــا. مــر

عــدة مــرات ذهابــا وإيابــاً، متجًهــا جنوًبــا 
عــى وجــه اخلصــوص، للعثــور عــى أماكــن 

وشــخصيات وقصــص ... خــالل إحــدى هــذه 
الرحــالت، ذهبــت مــع شــويق عمــاري، وهــو 

صديــق يل يعمــل كاتبــاً وهــو أيًضــا كاتــب 
عمــود صحفــي وممثــل يف بعــض األحيــان. 
رنــا مــن اجلزائــر  وقــد قمنــا برحلــة طويلــة، مر

العاصمــة إىل املرتفعــات، ثــم إىل عــن 
الصفــراء، ثــم توغلنــا يف جــزء كبــري مــن جنــوب 

غــرب اجلزائــر، اتجهنــا نحــو وســط الصحــراء 
1( الــذي  يــق الوطــي ) للوصــول إىل الطر

يــق  يربــط اجلزائــر العاصمــة بتمراســت. "الطر
1(" هــو عنــوان أحــد الكتــب الــي  الوطــي )

ألفهــا شــويق عمــاري، يــروي قصــة عــن رحلــة 
يف صــورة روايــة، ويف ذلــك الوقــت، مل أكــن 

أعــرف مــا إذا كانــت الشــخصيات يف الروايــة 
ــة أم ال. بالنســبة يل، جــاءت شــخصية  حقيقي

مليكــة تحــت عنــوان "خيــاالت أدبيــة". 

يــان فرحــاين أمل تتوقــع مثــل  أمز
هــذه املواجهــة املثمــرة؟

حســن فرحــاين كنــت أعــرف بالفعــل أن 
عمــاري قــد قــدم شــخصيات شــيِّقة يف كتابــه، 
لكنــي مل أتخيــل مــدى روعــة شــخصية مليكــة، 

خاصــة مــن املنظــور الســينمايئ، فبمجــرد 
أن دخلــت هــذا املــكان، أدركــت أن هــذا مــا 

أبحــث عنــه، وأن هــذا هــو مــكان فيلمــي 
اجلديــد. وخطــرت يل فكــرة أنــه يمكننــا يف 

يــق،  هــذه البقعــة صنــع فيلــم مــن أفــالم الطر
ولكــن معكــوس. كانــت فكــرة متناقضــة 

يــق هــو  يــاً، ألنــه يف النهايــة، فيلــم الطر ظاهر
يــق! فنحــن كنــا يف  فيلــم يحــدث عــى الطر

يــق خلدمــة عابــري  مــكان موجــود عــى الطر
الســبيل وســائقي الشــاحنات. ولكــم أحببــت 

هــذا املــكان البســيط الــذي يفيــض باملعــاين، 
يــدة والقــوة الــي  باإلضافــة إىل اجلاذبيــة الفر
تشــع مــن تلــك املــرأة، املوجــودة هنــاك وســط 

القفــر يف قلــب الصحــراء. إنــه ألمــر ال يصــدق، 
تخيــل مــاذا يمكــن أن يقــال، ومــا يمكــن 
يــد عــن 20 مــًرا  أن يحــدث يف فضــاء ال يز

مربًعــا ويف إحــدى أكــر الصحــاري يف العــامل.

يــان فرحــاين وســط مــكان ُمقفــر  أمز
مهجــور يف قلــب الصحــراء، كمــا تقــول ...

حســن فرحــاين لقــد اســتخدمت هــذا التعبــري 
حًقــا، ولكــن يف الواقــع أميــل أكــر إىل عبــارة 
"وســط كل األماكــن" حيــث أنــه أكــر دقــة؛ 

فخالفــا لالعتقــاد الســائد، الصحــراء ليســت 
مكانــا مهجــورا، إنــه مــكان واســع، يبــدو 
ُمقفــًرا وموحشــاً ولكنــه يف احلقيقــة غــري 

كذلــك، فهنــاك مــن يرحلــون للعيــش هنــاك، 
بــل والعمــل هنــاك. احليــاة يف الصحــراء 

ُمفعمــة باألحــداث، كمــا أنــي توصلــت إىل 
معرفــة أن محطــة مليكــة الــي تتوقــف 
عندهــا الشــاحنات تقــع عملًيــا يف قلــب 

املركــز اجلغــرايف للجزائــر، فهــذا املــكان واحــد 
مــن األماكــن الــي هلــا َعَبــق خــاص، والــي 

تجمــع النــاس مــن جميــع أنحــاء البــالد، 
وهــذا بالضبــط مــا أبحــث عنــه يف الســينما 
اخلاصــة يب )أفالمــي(، فهنــاك الكثــري مــن 

النــاس يســافرون إىل تمراســت يف أقــى 
اجلنــوب، أو إىل اجلزائــر العاصمــة يف أقــى 

الشــمال. بعــد هــذا اللقــاء، اتصلــت بمنتجــي 
وأبلغتهــا أنــي عزمــت عــى تغيــري املســار.

يــان فرحــاين باإلضافــة إىل كونــه فيلــم  أمز
يــق ينطــوي عــى املفارقــات، يمكــن  عــى الطر

ع الصحــراء" أيًضــا  أن يبــدو "143 شــار
وكأنــه فيلــم ينطــوي عــى املفارقــات حــى 

يقــة التصويــر "بالكامــريا"؛ حيــث نجــد  يف طر
أننــا يف مــكان ثابــت ومحــدد نكتشــفه مــن 
خــالل مضيفتــه وضيوفــه الذيــن يكشــفون 

لنــا مــدى رؤيتهــم للعــامل اخلــاريج مــن 
منظورهــم، كمــا لــو أن هنــاك نطاًقــا واســًعا 

ج الكامــريا طــوال الوقــت. وكبــرًيا خــار

حســن فرحــاين هــذا صحيــح، فقــد أردنــا 
يــة تشــبه الطــواف،  يقــة دائر التصويــر بطر

أي أنــي جعلــت الصــورة تطــوف "بالكامــريا" 
لتكــون مفتوحــة عــى اجلزائــر وعــى العــامل، 

فأنــا أبحــث دائًمــا عــن أماكــن ذات مغــزى، 
أماكــن معــرة وموحيــة، قــادرة عــى 

التعبــري عــن كل مــا يحيــط بنــا بعيــًدا عــن 
مســاحتها اخلاصــة، دائمــا مــا أتبــع هــذا 

يقــة الــي أختــار بهــا املــكان  النهــج يف الطر
. يقــة التصويــر أيضــاً واملوضــوع وحــى يف طر

يــان فرحــاين لقــد اســتخدمت  أمز
هــذا األســلوب بالفعــل يف فيلمــك 

الطويــل األول "جولــة يف رأيس" ...

حســن فرحــاين عندمــا كنــت أصغــر ســنا، 
يســون تركــت أكــر  قــرأت عبــارة لروبــرت بر
األثــر يف نفــي ويه: "أبحــث دائمــاً عــن 
اللقطــة الــي ســتخرنا عــن كل اللقطــات 

األخــرى"، وهــذا مــا أفكــر فيــه يف كل مــرة 
أقــوم فيهــا بإعــداد الكامــريا لتصويــر افالمــي، 

أتبــع نفــس النهــج أثنــاء االستكشــاف، وهنــا، 
َنظــر لــكل مــا يتعلــق بنطــاق 

ُ
أحــاول أن أ

التجربــة، ألن اللقــاء يشء ال يمكــن تفســريه، 
تمامــاً كمــا يف هــذه احلالــة، فهــذه املــرأة 
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Lessons for the Future 
Expressed and put forward  
by participants in the Halaqat 
expert roundtables.

Collected by Dounya Hallaq,  
Maud Qamar, Tomas Van Respaille. 
Edited by Sana Ouchtati.
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خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

األزمــة بوصفهــا حالــًة مســتدامة 

Investigate and understand 
how Covid-19 has affected the 
artistic work and production, 
and how artists have been 
forced to change their 
practices in management and 
creation processes as well as 
in audience development. 
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Gather data, conduct research 
on economic and social 
impacts, engage in evaluation, 
and foster audience 
development so as to provide 
arguments to governments 
to fully understand and 
embrace the importance 
of arts and culture and to 
increase the support (Social 
Reporting Standards that 
already utilise a combination 
of qualitative and quantitative 
data in order to evaluate social 
and cultural works and to 
show long-term impacts). 

Lessons for the Future
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Develop education on arts 
and culture as well as training 
opportunities to address the 
lack of cultural management 
knowledge and professionals.

Investigate and invest 
more in digital platforms.

Empower cultural actors to 
understand digital platforms 
accessible to their work e.g., 
in terms of access, funding, 
and decision-making. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Support bottom-up 
organizations in the arts and 
culture sector. Alternative 
collectives/initiatives/unions 
established by artists and 
creatives not affiliated with 
the state could, for instance 
become an emancipatory 
process of self-determination, 
facilitating their community, 
fostering of trust, raising 
one's own voice and 
taking common action. 

Lessons for the Future
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SOME INITIATIVES

In 2013, a cultural movement was 
launched  in Tunisia asking the 
government for a law  that protects 
artists. 

Action for Hope is launching a new 
initiative together with Ettijahat on 
developing social protection mech-
anisms that are artists-led in three 
countries: Lebanon, Jordan and Syria. 

RESOURCES

"Le statut de l’artiste" 
a study by Suzanne Capiau on the status 
of the artist in Tunisia  
(comparative law, in French): 

"Emerging from the Cave" 
a study commissioned by Sundance  
Institute on artistś  experiences  
during the Covid-19 pandemic and 
Black Lives Matter uprising:

Support, explore and import 
financial models from the 
independent sector to support 
financial sustainability. 

Establish new ways of 
communication between 
the arts & culture sectors 
and state governments.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

األزمــة بوصفهــا حالــًة مســتدامة 

A study by Samia Labidi and Nadia 
Cherif (Open Society) on social pro-
duction in the MENA region is to be 
published in the coming times.

"Slovenian Cultural and Creative 
Workers in Times of Covid-19" and 
"The Art of Survival": research studies 
by Polygon (Ljubljana) on the impact 
of Covid-19 on the cultural sector:

"State of the Arts" 
a study on arts in the digital public 
sphere (in the framework of the  
2nd Freiraum Festival / Common Lab, 
fall 2022):

"Analyse contemporaine  
des dynamiques culturelles  
à ĺ oeuvre en Tunisie"  
a study by Shiran Ben Abderrazak on 
cultural dynamics in Tunisia:
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This is the continuation of the 
interview with Sabrina Kamili, 
in which she shared with us her 
expertise on the role that Arab 
states, including Morocco, can 
play in the development of  
the cultural sector. 

In 
Conversation 
with Sabrina 
Kamili  
(2/3)

By Dounya Hallaq
Do Arab states have the capacity  
to develop the sector and play a 
role in financing it?

Sabrina Kamili Yes, but the question 
is tricky because the framework for 
action is quite ambiguous, especially 
when we include several very different 
countries in a more or less changing 
geographical area (rather than "Arab 
world", we should also speak of 
"Arabic-speaking majority territories", 
as several participants in the Halaqat 
programme reminded us. There are 
non-Arab cultures in our territories, 
who are not necessarily a minority). 

Furthermore, are we talking about 
states that act out of a sovereign 
individuality on their territory? Or in a 
collective and concerted way? What 
is the right scale for reflection and 
action? Your question raises others. 
But one thing is certain, cultural 
development is linked to the devel-
opment of territories; it is a matter of 
centralization. From there, we could 
undoubtedly define several possible 
scales for intervention. For example, 
cooperation between cities is some-
times more interesting and more suc-
cessful in terms of cooperation than 

those created within state or regional 
frameworks. I am undoubtedly quite 
radical, but outside the EU, thinking 
about the question of cultural devel-
opment on a multi-state scale seems 
rather chimerical to me.

During the roundtables, this 
question of the links that may exist 
between diplomacy and culture 
has long been addressed, with 
examples of funding conditional 
upon adopting a political position, 
especially in the Mashreq.

S.K. It is a fact. Let us say at the 
outset that all countries use their 
cultural relations for the achievement 
of not only cultural but also political 
objectives. Cultural diplomacy is not 
the exclusive prerogative of funding 
countries. That being said, the unbal-
anced relations between the North 
and South of the Mediterranean 
mean that this cultural diplomacy is 
not exercised on equal terms. 

I also agree that some countries, 
especially in the Mashreq, suffer the 
consequences even more. Political 
instabilities generally weaken 
powers of negotiation, and cultural 
exchanges are no exception. The 
news shows us that everything can 
change quickly, depending on the 
present state of diplomatic relations 
between two territories (the winds 
of change can blow all of a sudden, 
then everything is altered). 

In Morocco, we have the advantage 
of having a stable political context. 
Yet, some turbulence can happen.  
It should also be said that in the 
case of cooperation between 
Morocco and the European Union, 
culture is seen as a lever for eco-
nomic inclusion. It is undoubtedly 
a more "neutral" field of dialogue. 
Youth unemployment is the "pain in 
the neck" for the country, despite 
the fact that culture and the crea-
tive sectors have a strong power of 
attraction for this segment of the 
population. There is therefore  

a great opportunity to develop 
bilateral programs.

Cultural funding remains necessarily 
linked to more global cooperation 
agendas and frameworks. When we 
consulted professionals in the sector 
during our research, it was clear that 
the question of political agendas 
is not necessarily the first cause of 
frustration. The difficulty is not so 
much political as it is operational: 
the actors do not have access to 
funding, and they do not have the 
possibility of setting up complex files 
with the European Union. 

If we complain of the European agen-
da forced upon us, why not define our 
own roadmap? This, in my opinion, is 
the role of exchanges between coun-
tries of the South. If we want a more 
balanced relationship in financing 
relations, we have to come up with a 
roadmap as clear and precise as that 
of the European Union and say:

"Here are our challenges, what are 
the areas of convergence?" 

Let's shed light on those bilateral 
programmes that have proven to 
be a success, matching compet-
itive groups to stimulate creation 
and innovation, and see if there is 
a logic behind the networking that 
works within our territories and the 
continent. There is no need to wait 
for external support to launch these 
projects, nor for major UNDP-type 
projects, etc. We often end up realiz-
ing that we have injected a great deal 
of money and that it has not yielded 
the expected outcome.

Read more about the interview 
with Sabrina Kamili on page 270.

ج املثـــايل للتفكـــري والعمـــل؟ مـــا هـــو التـــدر

Crisis as a Permanent State

Sabrina Kamili (2/3)
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هــذا اجلــزء الثــاين مــن املقابلــة 
يناهــا مـــع صابــر ينـــا  الــي أجر

كاميلـــي. شــاركتنا خربتهــا حــول 
الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه 

الــدول العربيــة ، بمــا فيهــا املغــرب، 
يف تطويــر القطــاع الثقــايف.

محادثة 
ينا  مع صابر

كاميي
)3/٢(

أجرت املقابلة دنيا حالق
بّيــة قــادرة عــى تطويــر  هــل الــدول العر
القطــاع واالضطــاع بــدور يف تمويلــه؟

ينــا كاميــي: نعــم، لكــن يظــل  صابر
الســؤال معقــًدا إلن إطــار العمــل غامــض 

للغايــة، خاصــة عندمــا ندمــج العديــد 
مــن الــدول باختالفاتهــا يف مجموعــة 
جغرافيــة تشــهد تقلبــات كبــرية. )بــدال 

مــن احلديــث عــن "العــامل العــريّب"، 
يجــب أن نتحــدث عــن "املناطــق ذات 
الغالبيــة الناطقــة بالعربّيــة"، وفًقــا ملــا 

ذكــره العديــد مــن املتحدثــن يف برنامــج 
ــة  "حلقــات". فهنــاك ثقافــات غــري العربّي
عــى أراضينــا، وليســت بالــرورة أقليــة(.

عــالوة عــى ذلــك، هــل نتحــدث عــن دول 
تعمــل بشــكل منفــرد وســيادي عــى 

أراضيهــا؟ أم بشــكل جمــايع ومنســق؟ 
ج املثــايل للتفكــري والعمــل؟  مــا هــو التــدر

إن ســؤالك يثــري أســئلة أخــرى، واألكيــد 
هــو أن التنميــة الثقافّيــة مرتبطــة بتنميــة 
ّيــة. وانطالًقــا  األرايض، فهــي قضيــة مركز

مــن ذلــك، يمكننــا بــال شــك تحديــد العديــد 
مــن املســتويات املمكنــة للتدخــل، فالتعــاون 

عــى مســتوى املــدن قــد يكــون أحياًنــا 
أكــر فاعليــة ونجاًحــا مــن التعــاون عــى 

مســتوى الــدول أو األقاليــم. أنــا بــال شــك 
راديكاليــة، ولكــن إذا خرجنــا عــن إطــار 

االتحــاد األورويّب، يبــدو يل أن التفكــري يف 
ــة عــى مســتوى  مســألة التنميــة الثقافّي

متعــدد الــدول رضًبــا مــن رضوب اخليــال. 

تطرقــت املائــدة املســتديرة بشــكل 
مطــول إىل مســألة العاقــات بــن 

الدبلوماســّية والثقافــة، وُذكــرت أمثلــة 
عــن تمويــات مروطــة بتبــي موقــف 

ســيايسّ معــن، خاصــة يف املــرق.

ينــا كاميــي: هــذا واقــع. لنقــل بــال  صابر
شــك إن الــدول جميعهــا تســتغل عالقاتهــا 

ــة  ــة لتحقيــق أهــداف ليســت ثقافّي الثقافّي
فحســب، بــل سياســّية أيًضــا. فالدبلوماســّية 

الثقافّيــة ليســت حكــًرا عــى الــدول الــي تقــوم 
بتوفــري التمويــالت. وبنــاء عــى ذلــك، فــإن 

العالقــات غــري املتوازنــة بــن شــمال املتوســط 
وجنوبــه ترجــح كفــة طــرف عــى حســاب 

طــرف آخــر يف هــذه الدبلوماســّية الثقافّيــة.

أتفــق مــع فكــرة أن بعــض الــدول، خاصــة 
يف املــرشق، تتحمــل عواقــب هــذا األمــر 

بشــكل أكــر، فتتســبب حالــة عــدم االســتقرار 
الســيايسّ يف إضعــاف ســلطات التفــاوض 

بشــكل عــام، بمــا يف ذلــك عــى صعيــد 
التبــادالت الثقافّيــة. ولقــد أظهــرت لنــا 

يــة أن كل يشء يمكــن أن  األحــداث اجلار
يتطــور برعــة، حســب احلالــة اآلنيــة للعالقــات 

يــاح  الدبلوماســّية بــن بلديــن مــا )فيمكــن لر
التغيــري أن تهــب فجــأة فتتبــدل األمــور(. 

يف املغــرب، نحظــى بســياق ســيايسّ أكــر 
اســتقراًرا، وقــد تطــرأ أحياًنــا بعــض األمــور 

الــي تعكــر صفــو هــذا االســتقرار. وفيمــا 
يتعلــق بالتعــاون بــن املغــرب واالتحــاد 
األورويّب، ينبــي أن نقــول إن الثقافــة 

ُتعتــر إحــدى دعائــم الشــمول االقتصــادي. 
فهــي محــل نقــاش أكــر "حياديــة". فتعــد 

بطالــة الشــباب شــوكة يف ظهــر الدولــة، 
يف الوقــت الــذي تمتلــك فيــه قطاعــات 

الثقافــة واإلبــداع قــدرة هائلــة عــى جــذب 
يحــة مــن الســكان. فهنــاك إذن  هــذه الرش

فرصــة كبــرية لتطويــر برامــج ثنائيــة.

وبالــرورة، تظــل مســألة تمويــالت 
الثقافــة مدعومــة بأجنــدات وأطــر أكــر 

شــمولية يف التعــاون. وعندمــا اســترشنا 
املهنيــن املعنيــن بهــذا القطــاع يف إطــار 

يناهــا، وجدنــا أن مســألة  األبحــاث الــي أجر
األجنــدات السياســّية ليســت يف مقدمــة 

دوايع اإلحبــاط. فالصعوبــات ليســت 
سياســّية بقــدر كونهــا تشــغيلية: األطــراف 
الفاعلــة تواجــه مشــقة يف احلصــول عــى 

تمويــالت وال يمكنهــا إعــداد ملفــات 
معقــدة لتقديمهــا لالتحــاد األورويّب.

إذا كنــا نشــكو مــن فــرض األجنــدة األوروبّيــة 
يــق  علينــا، فلمــاذا ال نضــع خارطــة الطر

اخلاصــة بنــا؟ هــذا هــو مــن وجهــة نظــري 
دور التبــادالت بــن دول اجلنــوب. إذا كنــا 

نســى إىل عالقــة أكــر توازًنــا يف مجــال 
يــق  التمويــل، يتعــن وضــع خارطــة طر
يــق  واضحــة ومحــددة مثــل خارطــة طر

االتحــاد األورويّب وينبــي أن نقــول "هــا يه 
تحدياتنــا، مــا النقــاط املشــركة إذن؟". 

لنســلط الضــوء عــى برامــج ثنائيــة حققــت 
نجاحــات، لربــط بــن مجموعــات تنافســية 

لتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار، لــرى إذا مــا 
كان هنــاك منطــق إلنشــاء قنــوات تواصــل 
تعمــل عــى أراضينــا ويف القــارة بأكملهــا. 
ال حاجــة النتظــار الدعــم اخلــاريج إلطــالق 

العنــان هلــذه األفــكار، وال حاجــة أيًضــا 
يع ضخمــة مثــل الرنامــج اإلنمــايئ  ملشــار
لألمــم املتحــدة، إخل... فغالًبــا مــا ينتهــي 

بنــا األمــر بــأن نــدرك أننــا قمنــا بضــخ أمــوال 
طائلــة دون احلصــول عــى النتائــج املرجــوة. 

ينــا  يــد عــن املقابلــة مــع صابر اقــرأ املز
.202 كاميــي يف صفحــة 

What is the right scale for reflection and action?

)3 /2 ( ينــا كاميــي صابر
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Towards 
Greater 
Stability 
in the 
Cultural 
Sector? 
Lines of 
Thought
by Brahim El Mazned

STATE OF PLAY OF CULTURE 
AND THE STATUS OF THE 
ARTIST IN ARAB COUNTRIES

WORKING IN CULTURE, A 
PRECARIOUS CONDITION: THE 
STATUS OF THE ARTIST

In times of crisis, less "lucrative" 
sectors such as culture or those con-
sidered less "important", according 
to some governments, experience 
budget cuts. Culture is unstable 
because endogenous and exoge-
nous factors influence the choice of 
public finance allocation. Although 
its importance is recognized, culture 
is in competition with other prior-
ities (education, health, etc.). The 
COVID-19 crisis in particular has had 
a huge impact on culture. The sector, 
by its nature, requires face-to-face in-
teraction (such as at museums, in the 
performing arts, live music, festivals, 
cinema, etc.), and resultantly has 
been among the hardest hit by social 
distancing measures. The sharp 
drop in income has jeopardized their 
financial viability and resulted in the 

precariousness of artists. Indeed, 
Ernesto Ottone R., UNESCO Assistant 
Director-General for Culture, states 
that "the health crisis has highlighted 
the vulnerability of artists and the 
precariousness of their status. More 
than ever, the promotion of the eco-
nomic, social and cultural rights of 
artists is fundamental. Taxation, social 
coverage, unemployment, retirement, 
copyright, mobility and many other 
safety nets require laws and public 
policies adapted to preserve the 
diversity of cultural expressions".
As a general rule, the profession of 
the artist, by its seasonal nature, is 
precarious, but even more so when 
they are not coming from a devel-
oped country, which account for 
95% of the total exports of cultural 
services. Countries must be support-
ed in improving the social protection 
of artists. Indeed, there is a glaring 
lack of regulations for artists, which is 
why UNESCO has sought to enhance 
its support for the improvement of 
the status of the artist throughout 
the world. The UNESCO – Aschberg 
Program therefore provides direct 
assistance to Member States to sup-
port the implementation of the 2005 
Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions, as well as the 1980 
Recommendation on the Status of 
the Artist. The UNESCO – Aschberg 
program aims to strengthen national 
legislation and policies in favour of 
artists and cultural professionals, 
support capacity-building on artistic 
freedom, improve the monitoring of 
artists’ social and economic rights, 
and advance advocacy and owner-
ship of reforms.
However, no Arab country is a bene-
ficiary country of this program. They 
must therefore take the condition 
of their artists into their own hands. 
But how is culture financed in Arab 
countries?

THE FINANCING OF CULTURE  
IN ARAB COUNTRIES

Funding for culture around the world 
is very heterogeneous, and Arab 
countries are no exception. Indeed, 

even while distinguishing themselves 
from the traditional French and 
Anglo-Saxon models, the Arab coun-
tries have a typology which varies 
from one country to another, from a 
state model to a model which relies 
on civil society as sponsor. The prac-
tice of cultural creation in the Gulf 
countries is radically different from 
the Middle East region, as that of 
Egypt is different from the Maghreb, 
and even within the Maghreb, there 
are large-scale differences between 
the five countries in the way they 
manage their cultural programs and 
projects.

A SUBSIDY-BASED 
CULTURAL FUNDING MODEL. 
BRIEF INVENTORY.

Public financing of culture: The 
economy of culture is largely 
dominated by the model of public 
intervention, apart from being an 
essential economic support for the 
survival of cultural structures, but 
also for production and creation. 
The strong contribution of the public 
authorities plays an essential role for 
several reasons: first, cultural action 
is also a matter of public service like 
other sectors, such as education, 
such as advocating access to culture 
for all and attendance at artistic offer-
ings. It is also a guarantee that can 
encourage investors—particularly 
private investors—to support cultural 
structures and projects. Some inde-
pendent cultural projects are made 
possible by political decisions or by 
the legitimization of activities.

The opposite effect can also be 
felt for projects that go against the 
"official" culture. Investing in cultural 
projects should in no way harm the 
independence of places and the 
freedom of creation.

Private funding of culture: the dif-
ferent types of sponsorship relating 
to the cultural and creative industries 
are practiced throughout the world 
by donors, for reasons that may be 
personal, social or economic. The 
last decades have seen the devel-
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opment of legislation rendering this 
type of taxation favourable for those 
who practice it. On the one hand, cul-
tural sponsorship is based on com-
munications and marketing, thereby 
allowing a brand to associate itself 
with an event with the commercial 
aim of increasing heightening aware-
ness of it and improving its image. 
In return, the event "welcomes and 
enhances" the brand. On the other 
hand, there is cultural patronage, 
is the support provided by private 
actors (companies, foundations and 
individual donors) without direct 
compensation from the beneficiary. 
However, in most countries, this is 
indirect public funding since the 
donors subsequently receive tax 
advantages from the State.

Participatory financing or crowd-
funding is a fundraising tool 
available online via peer-to-peer 
intermediation platforms that have 
been widely deployed in recent 
years. According to the EU, the areas 
most affected by crowdfunding are 
the cinema and audiovisual sectors 
and live performances. This mode 
of operation was born following a 
search for new economic models 
on the part of cultural actors who 
wish to free themselves from public 
funding, or to identify other funding 
tools. However, although this type 
of financing has its advantages by 
offering project co-financing, it 
struggles to go beyond the logic of 
the single project. Cultural business-
es further face continued operating 
costs that require regular invest-
ment. Moreover, the requirement to 
communicate and to stage oneself 
that this type of funding request gen-
erates can obscure the true nature 
of the project and entails a heavy 
workload that will not be remunerat-
ed in the event of failure.

TOWARDS A NEW MODEL: 
SOME RECOMMENDATIONS

The terms entrepreneurship and 
culture have long been considered 
antagonistic. Experienced as op-
posed to creation, the marketing of 

culture has long been put aside and 
raises several questions, including 
that of determining whether an artist 
or a cultural actor can be an entre-
preneur.The specificities of the field 
of culture, its seasonal nature and 
the uncertainties that characterize 
its activities hamper the traditional 
use of tools related to entrepre-
neurship, due to a fear of not being 
able to establish real market studies 
and business plans; this mode of 
thinking is counterproductive to the 
cultural enterprise. Although it has 
been recognized that the consump-
tion, distribution and production of 
culture are factors of development, 
the economic potential of culture 
remains underexplored in a world 
where the cultural sector repre-
sents 3.4% of global GNP (source: 
UNESCO).

In order to encourage and facilitate 
cultural entrepreneurship, several 
points should be promoted:

Create collective interdepend-
ence: It is necessary to adopt a 
pluralistic approach to cultural 
entrepreneurship because of its 
specificities. An operation based on 
the collaborative interdependence 
of cultural enterprises, rather than 
on competition, may prove to be a 
solution to be explored. The pooling 
and capitalization of resources, risks 
and results obtained is a priority 
issue and a strategy to be refined for 
the future of initiatives concerning 
the financing of culture.

Professionalize cultural actors. 
Although training in the cultural field 
(technical, creative and administra-
tive) is not widened in the countries 
of the South, it attracts more and 
more young people, especially 
girls. The music sector, for exam-
ple, requires numerous specialists 
(sound/light engineers, producers, 
bookers, managers, but also the new 
professions born in recent years, 
etc.). Developing continuing educa-
tion in the artistic field helps prepare 
the foundation for quality cultural 
entrepreneurship.

Structuring the cultural sector. 
Moving away from the subsidy 
model requires turning to logical 
frameworks. The responsibility of 
the Investment Centres, the local 
authorities and the ministries, in par-
ticular for culture and the economy, 
is essential.

Developing digital technology. 
Digital technology now allows cultur-
al structures and projects to increase 
their production and have a greater 
influence, which can lead to renewed 
interest, guaranteed revenue and 
high visibility with low investment.
Improve the legal framework. There 
is no cultural enterprise status in 
many Southern countries. The law 
should facilitate investment in the 
artistic field, but the laws are too 
fixed and do not follow the evolution 
of the market.

Produce benchmarking. Drawing 
inspiration from foreign models, 
promoting mergers, creating inter-
national networks, while respecting 
its specificities are all avenues to be 
explored.

Encourage mobilization by gener-
ating meetings. Bringing together 
a cultural entrepreneur and other 
entrepreneurs allows for the devel-
opment of entrepreneurial creativity 
in the cultural sector.

Contract the projects. This is an 
important concept that can help 
limit the risks associated with the 
financing of culture. The contract 
would represent the official will of the 
various parties involved. Innovations 
in projects must be governed by 
contracts that enable us to never 
lose sight of their aims. In addition, a 
contract ensures transparency and is 
thus a lever for entrepreneurship.

In many countries around the world, 
given its seasonal nature, cultural 
and artistic creation is managed 
directly by artists (individuals or 
collectives), associations (NGOs) or 
small cultural structures, and as such 
public authorities and patrons must 

يــد مــن االســتقرار  نحــو مز
يف القطــاع الثقــايف؟
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take into consideration the invest-
ment required for each new creation. 
Cultural enterprises have no place 
if there are no artistic projects or 
quality creations, It is also a means of 
energizing cultural policy and to fos-
ter a better living between citizens.
To do this, the current or future po-
litical class (?) presumably still lacks 
a bit of lucidity, a lot of conviction, 
and above all the skill to ensure 
that artistic works, initiatives, and 
aesthetic impulses allow as many 
people as possible to better inhabit 
the world..
Brahim El Mazned

Founder, Festival Visa  
for Music (Morocco)
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بشكل أفضل، مما قد يؤدي إىل تجديد 
االهتمام، وضمان اإليرادات، وتحقيق 
الروز والشهرة باستثمارات منخفضة.

تطوير التكنولوجيا الرقمية. تسمح 
التكنولوجيا الرقمية اآلن للهياكل واملرشوعات 

يادة إنتاجها وتعميق تأثريها  الثقافية بز
بشكل أفضل، مما قد يؤدي إىل تجديد 

االهتمام، وضمان اإليرادات، وتحقيق 
الروز والشهرة باستثمارات منخفضة.

تحسن اإلطار القانوين. إن املؤسسات الثقافّية 
ووضعها قد ال تتوافر يف العديد من بلدان 
اجلنوب. ومن هنا، يجب أن يسهل القانون 

االستثمار يف املجال الفّيّ، لكن القوانن 
جامدة للغاية وال تتبع تطور السوق.

إنتاج املعايري. إن االستلهام من النماذج 
األجنبية، وتوليد تجارب االندماج، وإنشاء 

شبكات دولية مع احرام خصوصياتها، 
كلها طرق يجب استكشافها.

تشجيع التعبئة من خال عقد االجتماعات. 
إن اجلمع بن رائد من رواد األعمال 

الثقافّية ورواد أعمال آخرين يسمح بتنمية 
يادي يف القطاع الثقايفّ. اإلبداع الر

التعاقد عى املروعات. هذا املفهوم مهم؛ 
إذ يمكن أن يساعد يف احلد من املخاطر 
املرتبطة بتمويل الثقافة. فالعقد يمثل 

اإلرادة الرسمية ملختلف األطراف املعنية، 
واالبتكارات يف املرشوعات يجب أن تحكمها 

عقود تمكننا من أال تغيب عن بالنا أهدافها. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن العقد يولد الشفافية، 

يادة األعمال. ومن ثم، فهو رافعة لر

يف كثري من البلدان حول العامل يتوىل إدارة 
اإلبداع الثقايفّ والفّيّ فنانون )أفراد أو 

مجموعات(، أو جمعيات )منظمات غري 
حكومية( أو هياكل ثقافّية صغرية، وذلك 

نظًرا لطبيعته املوسمية. أما السلطات 
العامة واملستفيدون فعليهم مراعاة 

االستثمار املطلوب لكل إبداع جديد. ال 
مكان للمؤسسات الثقافّية إذا مل تكن 

يع فّنّية وإبداعات نوعية، فهي  هناك مشار
أيًضا وسيلة لتنشيط السياسة الثقافّية 

والتعايش بشكل أفضل بن املواطنن. 
من أجل ذلك، ربما ال تزال الطبقة السياسّية 

احلالية أو املستقبلية )؟( تفتقر إىل بعض 
الوضوح، والكثري من االقتناع، وقبل كل يشء 

املهارة لضمان أن تسمح األعمال واملبادرات 
الناس أن يعيشوا حياة أفضل يف هذا العامل..الفّنّية، والدوافع اجلمالية ألكر عدد ممكن من 

ابراهيــم املزنــد
مؤســس مهرجــان فزا

للموســيقى (املغــرب)

  2. نحــو نمــوذج جديد:
 بعــض التوصيات

يادة األعمال والثقافة  لطاملا اعتر مصطلح ر
متضادان، تماما كما أن اخلرة عكس اإلبداع، 
هملت مسألة تسويق الثقافة جانباً منذ 

ُ
فقد أ

فرة طويلة، اليء الذي يثري العديد من 
األسئلة، بما يف ذلك تحديد ما إذا كان يمكن 
للفنان أو املمثل الثقايفّ أن يكون رائد أعمال؟

إن خصوصيات مجال الثقافة، وطبيعته 
املوسمية، وحاالت عدم اليقن الي تمز 

أنشطته، تعرقل االستخدام التقليدي لألدوات 
املتعلقة بريادة األعمال، الي تخىش عدم 

القدرة عى إجراء دراسات سوقية، أو خطط 
عمل حقيقية. هذه الطريقة يف التفكري تأيت 

بنتائج عكسية عى مسار املرشوع الثقايفّ. 
وعى الرغم من االعراف بأن استهالك 

الثقافة وتوزيعها وإنتاجها يه عوامل 
التنمية، إال أن اإلمكانات االقتصادية للثقافة 

ال تزال غري مستكشفة، يف عامل يمثل فيه 
القطاع الثقايفّ 4.3% من الناتج القومي 

اإلجمايل العاملي. )املصدر: اليونسكو(.

يادة األعمال الثقافية  من أجل تشجيع ر
يز عدة نقاط: وتسهيلها، يجب تعز

خلق ترابط جمايع: من الروري تبي 
نهج تعددي لريادة األعمال الثقافّية نظًرا 

خلصوصياتها. قد تكون العملية القائمة عى 
الرابط التعاوين للمؤسسات الثقافّية بدياًل عن 
املنافسة وحاًل يجب استكشافه. فتجميع املوارد 

ورسملة املوارد واملخاطر، والنتائج املحققة مسألة 
ذات أولوية، واسراتيجية يجب صقلها من أجل 

مستقبل املبادرات املعنية بتمويل الثقافة.

إضفاء الطابع املهي عى الفاعلن 
الثقافّين. عى الرغم من عدم اتساع نطاق 

التدريب يف املجال الثقايفّ )الفّيّ واإلبدايع 
واإلداري( يف بلدان اجلنوب، إال أنه يستقطب 
املزيد من الشباب، وخاصة الفتيات. فقطاع 

املوسيقى، عى سبيل املثال، يتطلب الكثري 
من املتخصصن )مهنديس الصوت / الضوء، 

املنتجن، موظفي احلجوزات، املديرين، وكذا 
املهن اجلديدة الي ظهرت يف السنوات 
األخرية، إخل(. ومن شأن تطوير التعليم 

املستمر يف املجال الفّيّ أن يسهم يف تمهيد 
الطريق لريادة األعمال الثقافّية اجليدة.

هيكلة القطاع الثقايفّ. االبتعاد عن نموذج 
الدعم يتطلب اللجوء إىل األطر املنطقية. 
إن مسؤولية مراكز االستثمار والسلطات 

املحلّية والوزارات، ال سيما عن الثقافة 
واالقتصاد، يه مسؤولية أساسية. 

تطوير التكنولوجيا الرقمية. تسمح التكنولوجيا 
الرقمية اآلن للهياكل واملرشوعات 

الثقافّية بزيادة إنتاجها وتعميق تأثريها 
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نحو 
يد من  مز
االستقرار 

يف القطاع 
الثقايفّ؟ 

 أفكار
للتأمل

ابراهيم املزند

1. حالــة الثقافــة ومكانــة 
بّيــة الفنــان يف الــدول العر

– العمــل يف الثقافــة وضــع  أ 
محفــوف باملخاطــر: مكانــة الفنــان

يف أوقــات األزمــات، تعــاين القطاعات األقل 
"ربحيــة" مثــل الثقافــة، أو الــي تعتر أقل 
"أهميــة" يف نظــر بعــض احلكومات من 

تخفيضــات يف املزانيــة. إن الثقافــة غري مســتقرة 
ألنهــا تخضــع لعوامــل داخلية وخارجية تؤثر 
تأثــرًيا كبــرًيا عــى خيارات تخصيص األموال 
العامــة. ورغــم مــا تمثلــه من أهمية، إال أن 

الثقافــة تتنافــس مــع أولويــات أخرى )التعليم، 
 19-Covid الصحــة، إخل(. ولقــد كان ألزمــة

تأثــري كبــري عــى الثقافــة، فقد كان القطاع من 
بــن أكــر القطاعــات ترراً مــن تدابري التباعد 
االجتمــايع؛ إذ بتطلــب بطبيعتــه اللقــاء وجهاً 

لوجــه )مثــل املتاحــف والفنون املرحية، 
واملوســيقى احلية، واملهرجانات، والســينما وما 

إىل ذلــك(. وقــد أدى االنخفــاض احلــاد يف دخل 
تلــك القطاعــات إىل تعريض ســالمتها املالية 

للخطــر، وأدى إىل وقــوع الفنانــن يف حالــة 
من عدم االســتقرار. من هنا رصح إرنســتو 

أوتون ر.، مســاعد املدير العام لليونســكو 
للشــؤون الثقافّية، أن "األزمة الصحية ســلطت 

الضــوء عى هشاشــة أوضاع الفنانن 
يز  وعــدم اســتقرار مكانتهــم. لقد بات تعز

احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية 

للفنانن أمًرا أساســًيا أكر من أي وقت مى؛ 
فالرائب، والتغطية االجتماعية، والبطالة، 
والتقاعد، وحقوق التأليف والنرش، والتنقل، 

والعديد من شبكات األمان األخرى تستوجب 
وجود قوانن وسياسات عامة يتم تكييفها 

للحفاظ عى تنوع أشكال التعبري الثقايفّ".

إن مهنة الفنان، بطبيعتها املوسمية، محفوفة 
باملخاطر، ولكن األمر يزداد سوًءا حن ال 

يكون البلد الذي يأيت منه ذلك الفنان يف 
عداد البلدان املتقدمة الي تمثل 95% من 

إجمايل صادرات اخلدمات الثقافّية؛ ومن 
ثم وجب دعم البلدان من أجل تحسن 

احلماية االجتماعية للفنانن، فهناك نقص 
صارخ يف اللوائح اخلاصة بهم. وهنا يكمن 

السبب يف أن اليونسكو تعزز دعمها لتحسن 
مكانة الفنان يف جميع أنحاء العامل، فبرنامج 
اليونسكو – أشربج يقدم مساعدة مبارشة 
للدول األعضاء من أجل دعم تنفيذ اتفاقية 
يز تنوع أشكال التعبري  2005 بشأن حماية وتعز

الثقايفّ، وكذلك توصية 0891 بشأن وضع 
الفنان. يهدف برنامج اليونسكو- أشبريج 

يز الترشيعات والسياسات الوطنية  إىل تعز
لصاحل الفنانن واملهنين الثقافّين، ودعم بناء 

ية الفّنّية، وتحسن  القدرات يف مجال احلر
مراقبة احلقوق االجتماعية واالقتصادية 

يز الدعوة وملكية اإلصالح.  للفنانن، وتعز
ومع ذلك، ال توجد دولة العربّية واحدة بن 

الدول املستفيدة من هذا الرنامج، هذا يعي 
أن عليهم أن يتولوا حالة فنانيهم بأيديهم. لكن 

كيف يتم تمويل الثقافة يف الدول العربّية؟

ب – تمويل الثقافة يف الدول العربّية

يجري تمويل الثقافة يف جميع أنحاء العامل 
بصورة غري متجانسة عى اإلطالق، والدول 
العربّية ليست استثناًء، فرغم أنها تتمز عن 

النماذج الفرنسّية واألنجلو سكسونية املعتادة، 
فإن لديها تصنيف يختلف من بلد إىل آخر، من 
نموذج الدولة، إىل نموذج يعتمد عى املجتمع 

املدين، أو نموذج اجلهة الراعية. فممارسة 
األشياء الثقافّية يف دول اخلليج تختلف تماًما 

عن منطقة الرشق األوسط، فمرص تختلف عن 
املنطقة املغاربية، وحى داخل املنطقة املغاربية، 

هناك فرق كبري بن الدول اخلمس يف طريقتها 
يف إدارة برامجها ومرشوعاتها الثقافّية.

ج – نموذج التمويل الثقايفّ القائم 
عى الدعم. حرص موجز.

تمويل الثقافة من املال العام: يهيمن 
نموذج التدخل العام عى اقتصاد الثقافة إىل 

حد كبري؛ ال لكونها دعامة اقتصادية أساسية 
لبقاء اهلياكل الثقافّية، بل ملا تمثله أيًضا من 

دافع لإلنتاج واإلبداع. وتلعب املساهمة القوية 
للسلطات العامة دوًرا أساسًيا لعدة أسباب: 

أواًل وقبل كل يشء، يعد العمل الثقايفّ مسألة 

خدمة عامة، مثله يف ذلك مثل القطاعات 
األخرى مثل التعليم، والدعوة إىل الوصول 

إىل الثقافة للجميع، وحضور العروض الفّنّية، 
كما أنه ضمانة قد تشجع املستثمرين، وخاصة 

املستثمرين من القطاع اخلاص، عى دعم 
اهلياكل واملرشوعات الثقافّية. لقد أصبحت 
بعض املرشوعات الثقافّية املستقلة ممكنة 
من خالل القرارات السياسّية، أو من خالل 

إضفاء الرشعية عى األنشطة اخلاصة بها.

إال أن املرشوعات الي تتعارض مع الثقافة 
"الرسمية" يحدث معها األثر املعاكس 

تماما؛ إذ يجب أال ير االستثمار يف 
املرشوعات الثقافّية بأي حال من األحوال 

ية اإلبداع. باستقالل األماكن وحر

تمويل الثقافة من القطاع اخلاص: ييمارس 
املانحون أنواًعا مختلفة من الرعاية املتعلقة 

بالصناعات الثقافّية واإلبداعية يف جميع 
أنحاء العامل ألسباب قد تكون شخصية، أو 

اجتماعية، أو اقتصادية. وقد شهدت العقود 
املاضية تطوًرا يف الترشيعات الي جعلت هذا 

النوع من الرائب مناسًبا ملن يمارسونه. 
فمن ناحية، تعتمد الرعاية الثقافّية عى 

ية بربط  عملية اتصال تسمح للعالمة التجار
نفسها بحدث ما من أجل هدف تجاري 

يادة سمعتها وتحسن صورتها،  يتمثل يف ز
ويف املقابل، فإن احلدث "يرحب" بالعالمة 
ية و"يعززها". من ناحية أخرى، فإن  التجار

الرعاية الثقافّية، ويه الدعم املقدم من قبل 
اجلهات الفاعلة اخلاصة )الرشكات واملؤسسات 
واجلهات املانحة الفردية( دون تعويض مبارش 
من املستفيد. ومع ذلك، يعد هذا يف معظم 

البلدان تموياًل عاًما غري مبارش، ألن املانحن 
يحصلون الحًقا عى مزايا رضيبية من الدولة.

التمويل التشاريك أو التمويل اجلمايع هو 
أداة جلمع األموال متاحة عى اإلنرنت، عر 

منصات الوساطة من نظري إىل نظري، والي تم 
نرشها عى نطاق واسع يف السنوات األخرية. 

ووفًقا لالتحاد األورويّب، فإن أكر املجاالت 
تأثًرا بالتمويل اجلمايع يه السينما واألداء 

السينمايّئ والي. ُولد هذا النمط من العمل 
بعد البحث عن نماذج اقتصادية جديدة من 

جانب الفاعلن الثقافّين الذين يرغبون يف 
ير أنفسهم من التمويل العام، أو إيجاد  تحر
أدوات تمويل أخرى. ومع ذلك، عى الرغم 

من أن هذا النوع من التمويل له مزاياه الي 
تتحقق من خالل تقديم التمويل املشرك 

للمرشوع، إال أنه يكافح من أجل تجاوز منطق 
املرشوع الواحد؛ فالرشكات الثقافّية تواجه 

تكاليف تشغيل ثابتة تتطلب استثمارات 
منتظمة. عالوة عى ذلك، فإن ما يولده هذا 

النوع من طلب التمويل من رضورة اإلبالغ 
والتعبري عن نفسه، والذي يمكن أن يحجب 

الطبيعة احلقيقية للمرشوع، ويؤدي إىل عبء 
عمل ثقيل لن يتم تعويضه يف حالة الفشل. 

يــد مــن االســتقرار  نحــو مز
يف القطــاع الثقــايف؟

ابراهيــم املزنــد

141األزمــة بوصفهــا حالــًة مســتدامة  168



Mayar Alexane, Loutje Hoekstra
Hoor Malas, Abdo Ineni

Dust Performing Arts Residency 

Dust is a multidisciplinary perfor-
mance that researches the landscape 
of the human brain and its collapse 
through Alzheimer's disease. It 
inquires into the forms of informa-
tion that draw the human being to 
define him/herself and define his/her 
surroundings, and how this entity falls 
apart and dissolves. This project re-
flects on the longing that Alzheimer's 
patients have for their first homes as 
a metaphor to process the alienation 
that we have as makers towards our 
own cities and realities. How can we 
belong without a memory? How can 
we find our way back home within 
our ever-changing cities? 

This performance is in collaboration 
between the visual artist Loutje 
Hoekstra, the choreographer Hoor 
Malas, the music composer Abdo 
Ineni, and theatremaker Mayar 
Alexane. They participated in the 
Halaqat performing arts residency 
in collaboration with Théâtre Marni 
and La Bellone, in partnership with 
Studio 8.
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ر غبا ميــار أليكســان, لويــز نــورا هوكســرتا
حــور ملــص، عبــده عنيــي
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Mayar Alexane, Loutje Hoekstra
Hoor Malas, Abdo Ineni

Dust Performing Arts Residency

A
lone in the house

I, he is sitting on the couch for hours. Silently w
atching the im

m
igration of the sm

all dancing particles under the sun.
The space is surrounded by w

allpapers from
 the nineties, a pale green plant that repeats endlessly.

M
y grandpa has a w

eak sight for distinguishing distances. N
avigating through his surroundings w

ith a half-closed eye that decided 
to unfold its curtain after years of reading and w

riting. The other one is still open and lost, room
ing and shuffling betw

een different 
w

orlds and different tim
escapes.

N
ow

, H
e is, I am

 fifteen years old, in a haphazard house. H
e is standing up slow

ly after he sw
ings his hips three or four tim

es. 
Beneath us, there is a nylon sheet that is rattling w

ith every m
ovem

ent. W
ithout looking dow

n he searches w
ith his feet for 

his sleepers, like som
eone sensing the w

ater w
ith a tiptoe. W

ith sm
all steps w

e travel betw
een the room

s, discovering 
the place for the first tim

e. H
e strips all the draw

ers. I find som
ething fam

iliar. W
e stare at it for a w

hile and throw
 it aw

ay 
again.

In recent years w
e developed special skills for hiding stuff, it's a constant search for safe places; places w

orthy 
of keeping secrets. W

eird unfam
iliar corners, under the m

atters betw
een the sponge and the w

ood, or on the 
low

er surface of the shoe storage lies that bag of a thousand zippers. Inside the brow
n sock, there are papers, 

lam
inated papers, they open up to reveal a sugar cube.

W
e m

ust go hom
e, m

y grandpa announces, our true hom
e. U

rgently he heads to his closest. 
I look for his clothes. H

e finds a shirt, fails to take off his sw
eater, he w

ears the shirt on top of all layers. I w
alk 

tow
ard the door w

earing a shirt, pyjam
a pants, and sleepers. W

e try to open it, it's locked... D
am

n it.
Follow

ing his heroic half false stories, m
y grandpa digs out his m

edical bag for a thin X-ray sheet. 
A m

agic sheet that turns into a thick head under the light. H
e sticks the sheet betw

een the door fram
e 

and the lock tongue. O
nce, tw

ice, a hundred tim
es, the door opens. W

hat a stubborn head.

I look into his open eye, w
here to go now

?

H
e says there is a seahorse living in m

y brain.

A seahorse that know
s our w

ay back hom
e.

A rusty highw
ay. A square w

ith five fountains. A road along the dry river. 
U

nder the bridge, through the tunnel and yet another tunnel, to em
erge into a 

road w
ith a stream

 of people topped by crow
ns of flatbread. 

W
alking betw

een pyram
ids of w

aterm
elon, clim

bing up the bold rocky hill, 
there are prefabricated houses m

ade from
 yellow

, blue, and w
hite Lego 

pieces.A half-open w
ooden door is the entrance of our house. 

I, H
e enters alone, our feet shake the first layer of the calm

 dust.  
W

e sit on the couch silently. A ray of sun rolls into the hollow
 of the 

house. H
e looks at m

e w
ith his one eye.  

I, he says: w
e m

ust go hom
e.
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ر غبا ميــار أليكســان, لويــز نــورا هوكســرتا
حــور ملــص، عبــده عنيــي

عــرض أدايئ متعــدد الوســائط يبحــث يف 
يــس دمــاغ اإلنســان وإنهيارهــا إثــر  تضار
مــرض األلزهايمــر. يتســأل العــرض عــن 

سلســلة املعــارف الــي تدفــع اإلنســان 
يــف البيئــة املحيطــة  يــف نفســه/ا، وتعر لتعر

بــه/ا. و كيــف هلــذه الكيانــات املعرفيــة 
أن تنهــار وتختفــي. كمــا يتأمــل املــرشوع 
يــض/ة  بظاهــرة التــوق الــذي يصيــب مر

األلزهايمــر تجــاه بيتــه/ا األول، و يســتخدم 
هــذه الظاهــرة كإســتعارة بحثيــه يحلــل 

مــن خالهلــا صنــاع هــذا العمــل عالقتهــم 
بمدنهــم وغربتهــم عــن واقعهــم. كيــف 
لنــا أن ننتمــي مــن دون ذاكــرة؟ وكيــف 

يــق العــودة إىل البيــت يف  لنــا أن نجــد طر
ظــل التبــدل الدائــم الــذي يصيــب مدننــا؟

هــذا العمــل هــو مــرشوع تشــاريك بــن
يــة لوتشــة هوكســرا،  الفنانــة البرص
يوغــراف حــّور ملــص، واملؤلــف  والكر

املوســيقي عبــدو عنيــي، والصانــع 
املــريح ميــار ألكســان.

شارك ميار أليكسان ولويز نورا هوكسرا يف 
إقامة حلقات لفنون األداء بالتعاون مع 
تياتر مارين )Théâtre Marni( وال بيلون

)La Bellone(، بالرشاكة مع 
.)Studio 8( ۸ ستوديو

إقامــة لفنــون األداء
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سايل سمعان "قيد التنفيذ"

Sally Samaan 
in Progress

Sally’s work explores how the blending and merging 
of the physical and digital selves is creating new 
realities and perceptions of ourselves and the world 
around us, such as how we project fragmented re-
alities into the digital realm, and how these realities 
reflect and project back onto the physical realm. 

"I’m always interested in 
the psychological journeys 
and emotional struggles 
that we go through as 
humans in the 21st century: 
chaos, displacement, and 
detachment, and finding 
different mediums and ways 
to express what language 
might fail to communicate."

Sally Samaan participated in the 
Halaqat media arts residency at 
iMAL in March 2022.

شــاركت ســايل ســمعان يف إقامــة لفنــون 
الوســائط اجلديــدة يف مركــز آي مــال 

)iMAL( وبمشــاركة كايروترونيــكا 
)Cairotronica( يف مــارس ۲۰۲۲.

تستكشف أعمال سايل الفّنّية كيف 
يخلق لنا املزج بن الذات املادية 

والذات الرقمية حقائق وتصورات 
جديدة عن أنفسنا وعن العامل 

يقة  من حولنا. كما تتناول الطر
الي نعرض بها احلقائق املتشظية 
يف العامل الرقمي، وانعكاس هذه 
احلقائق وعودتها إىل العامل املادي.

"دائما ما تشغلي الرحالت النفسية 
والرصاعات العاطفية الي نمر بها 

كبرش يف القرن احلادي والعرشين من 
فوىض، ونزوح، وانفصال، ويهمي 

إيجاد وسائل وطرق مختلفة للتعبري 
عما قد تعجز اللغة عن إيصاله."

Sally Samaan Media Arts Residency
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 إقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدة سايل سمعان
Sa

m
ir 

A
m

ez
ia

n
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By Proxy 
—a Story-
telling of 
Displace-
ment
Sally Samaan by 
Elisabetta Cuccaro
This contribution comes from a 
conversation Sally Samaan and 
I had regarding her experience 
as an artist, between Damascus, 
Beirut, and the Netherlands. Using 
my voice to tell someone else's 
story mirrors the very content of 
the testimony, whose narrative 
process develops as a relay.

Life seems like a broken line, one 
whose segments vary in length and 
inclination. We look from above and 
see this geometric snake as a con-
nection of disparate points. It can be 
the simple image of linking different 
geographical locations together, but 
it can also be read as the happenings 
of a trajectory that has to change 
directions. Paul Klee said that a line 
is a dot that went for a walk; the 
sharpness of its corners induce us to 
believe that something abrupt must 
have happened. Look how harsh its 
corners are, as if it had to suddenly 
swerve to avoid a crash while driving. 
Many crashes can be imagined be-
tween the lines of a broken serpent. 
Be gentle, you do not know its story 
from just looking at its angles.

First it was Damascus, and it was a 
time where, through printmaking, 
dots and lines were happily playing 
their formal games. It was an intuitive 
and fluid practice developed during 

the years of my bachelor's degree, a 
practice that came easily with each 
new piece, always looking for new 
compositions and results. Now, the 
copper and wooden plates that trace 
such freedom are safely stored, pro-
tected from spoilage in suitcases that 
traveled through the displacement 
of resettlement. However, they were 
never printed again. Instead, they are 
quietly waiting for the right moment 
to come, where it will make sense 
again to be printed. Yet, that moment 
is nowhere in the offing. Years have 
passed, and they wait, silent testimo-
ny of what cannot be said. 

In 2013, an explosion signaled the in-
escapability of war's devouring of any 
future possibility. It was time to leave 
and go to Beirut, Lebanon. There, both 
finding spaces to continue printmak-
ing, as well as getting in contact with 
approachable and interested galleries 
were hard. Experimentation with more 
accessible techniques happened, 
while most of the time was spent 
trying to make a living. The personal 
artistic practice had to be put on hold 
first and foremost because of the very 
local art scene: wanting to express 
through forms and abstractions the 
experienced chaos as a universally 
relatable emotion wasn't deemed as 
sufficiently political: evoking in my 
work the sense of being a Syrian artist 
had been thrust upon me as the only 
topic worth of attention. Acceptance 
became an even harder issue when 
the legislation for Syrians changed, 
which ended up opening a loop hole: 
leaving the country was no longer an 
option, but staying in the country was 
also no longer legal.

As a sans-papiers, rejection assumes 
a different scale.

After few years of waiting, in 2016 the 
procedure set in motion by my reg-
istration in 2013 as a refugee started: 
the UN called for resettlement. With 
a Dutch visa, leaving Lebanon was 
now possible, although any return to 
the country became impossible for 
the next ten ten years. No matter how 
organized the transfer was, starting 

anew could not but be filled with 
uncertainty, detachment and feelings 
of not belonging. Safety was still a 
wound. Works like Inside the Curtains 
and Focus on the Details tried to both 
express and digest such a state; 
going through them also clarified 
the need for new tools of expression, 
which were found within mixed me-
dia installations. Old ways of working 
no longer made sense anymore: 
printmaking had become a lost place, 
unreachable. Old traces now scars 
which could not be touched.

The need of formulating a new 
vocabulary led me to attend the 
MA's MADTech in Groningen, which 
provided me with the means to both 
advance my artistic career, and to 
focus on expressing something 
beyond my inner emotions. The 
interest in new tools and how they 
sensed and fed their environment, 
as detached as it initially seemed, 
unraveled as a reflection and expres-
sion of the self. Most of my practice 
now focuses on the relationship 
between identity and one’s envi-
ronment, especially for concerning 
communication with and through 
technology. The notion of personal-
ity I came to define has come to be 
characterized by the intertwinement 
of personal and impersonal, me-
chanical and humane features, nec-
essarily fragile and discontinuous. 

The experience of profound detach-
ment has altered the sense of self as 
much as that of reality. Looking back, 
my resettlement has propagated a 
final feeling of impossibility, adum-
brating the present with the aware-
ness of never being able to go back. 
The gravity point that my home(land) 
represents is lost, as is the certainty 
derived from it. Creation tackles the 
effects of such an experience, while 
trying to reckon with the fragility of 
the self and the tenuous surfaces of 
contact that make us feel alive. The 
digital world appears as just a variety 
of such existential fragility, but at the 
same time it is also the place where 
relationships are established or 
maintained..

Crisis as a Permanent State

Sally Samaan &  
Elisabetta Cuccaro

By Proxy — a Storytelling  
of Displacement
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باإلنابـــة
—حكايـــة

ح و نز
 شهادة سايل سمعان

شارك يف كتابتها إلزابيّتا 
 Elisabetta كوكّارو

Cuccaro
هــذه املقالــة ثمــرة حديــي مــع ســايل 

ســمعان حــول تجربتهــا كفنانــة تنقلــت 
بــن دمشــق، وبــريوت، وهولنــدا. وصــويت 

هنــا يــردد حكايــة اآلخــر، يف تعبــري عــن 
خاصــة مضمــون شــهادته، يف طيــات 
عمليــة رسديــة تتخــذ النقــل ســبيًا هلــا.

ًعــا تتفــاوت خطوطــه  تبــدو احليــاة خًطــا متقطِّ
املنكــرة طــواًل وميــاًل. وننظــر مــن َعــٍل، 
فــرى هــذا الثعبــان اهلنــديس الشــكل، 

وكأنــه يصــل بــن تلــك النقــاط الــي انفــرط 
ِعقدهــا. قــد يكــون هــو الصــورة البســيطة 
الــي تربــط بــن مواقــع جغرافيــة مختلفــة، 

إال أنــه قــد ُيفــرَّ عــى أنــه سلســلة مــن 
جرت 

ُ
األحــداث الــي جــرت عــر مســرية أ

 Paul عــى تغيــري اتجاههــا. يقــول بــول كي 
Klee إن اخلــط عبــارة عــن نقطــة خرجــت 

ــت أثرهــا، واملنعطفــات احلــادة  تتمــىش فخطَّ
ــا إىل التفكــري يف أن  يف مســارها تدفعن

شــيًئا مفاجًئــا قــد حــدث قطًعــا. انظــر إىل 
حــدة زوايــاه كمــا لــو أن ســيارة اضطــرت 

أن تنحــرف بغتــًة لتتفــادى االصطــدام 
بــيء مــا. ويمكننــا أن نتصــور كــم مــن 

حــوادث التصــادم قــد وقعــت بــن اخلطــوط 
املتقطعــة عــى طــول الثعبــان. ولكــن ترفــق 

يف حكمــك عــى الظاهــر، فأنــت ال تــدري عنــه 
شــيًئا بمجــرد النظــر إىل انكســارات جســده، 

والزوايــا الــي ارتســمت عــى مســاره. 
 

يف البــدء كانــت التجربــة يف دمشــق، حينمــا 
كانــت النقــاط واخلطــوط تلهــو، مــن خــالل فــن 

الطباعــة، مغتبطــة بــأداء دورهــا التقليــدي. 
كانــت تجربــة منبعهــا احلــس الفطــري 

وانســياب اإلهلــام، تشــكلت يف ســنوات 
الدراســة اجلامعيــة، ومارســت فيهــا بغــري 

عنــاء إنتــاج كل قطعــة فنّيــة جديــدة، حيــث 
كانــت تبحــث دائًمــا عــن تكوينــات وثمــرات 

جديــدة. واآلن تقبــع األلــواح النحاســية 

يــة اإلبــداع،  واخلشــبية، شــاهدة عــى حر
وِدعــت يف مــكان آمــن يحميهــا مــن 

ُ
فقــد أ

التلــف يف حقائــب رحلــة الــزنوح إىل وطــن 
جديــد. إال أنهــا مل ُتطبــع أبــًدا مــرة ثانيــة. 

ج  فهــي تســرق اللحظــة املناســبة لتخــر
إىل النــور عندمــا تبــدو جدواهــا، ولكنهــا 
حلظــة مل َتُلــْح بعــُد يف األفــق. فقــد مــرت 
عليهــا الســنون، ويه قابعــة ترقــب يف 
صمــت لتــي بمــا ال يمكــن الَبــوح بــه. 

 
وجــاء عــام 2013 نذيــًرا بانــدالع حــرب ال 

منــاص منهــا، أجهضــت أي إمكانيــات أو 
أحــالم يحملهــا املســتقبل يف َرِحمــه. فحــان 

وقــت الرحيــل والذهــاب إىل بــريوت يف 
لبنــان. هنــاك، واجهتهــا صعوبــة العثــور 

عــى أماكــن تواصــل فيهــا إبداعهــا يف فــن 
الطباعــة، وكذلــك صعوبــة االتصــال بقاعــات 

العــرض املهتمــة بعــرض أعماهلــا، والــي 
يســهل الوصــول إليهــا. فمــا كان منهــا إال 
يــب باســتعمال تقنيــات  أن انرصفــت للتجر

أيــر، بينمــا قضــت معظــم وقتهــا يف كســب 
قــوت يومهــا. واضطــرت لتأجيــل ممارســاتها 

ــة الشــخصية، وكان الســبب األســايس  الفنّي
: الرغبــة يف  وراء ذلــك املشــهد الفــيّ املحــيّ

دات، عــن  التعبــري، مــن خــالل األشــكال واملجــرَّ
الفــوىض املُعاشــة باعتبارهــا مشــاعر يمكــن 
ربطهــا بمــا هــو عاملــي، مل ُتعتــر ســبًبا كافًيــا 
جــَرت عــى العمــل كفنانــة 

ُ
سياســّيا: فقــد أ

ّية باعتبــار ذلــك املوضــوع الوحيــد اجلديــر  ســور
باالهتمــام. بــل أصبــح قبــول بقائهــا يف البــالد 

يعــات  مشــكلة أصعــب عندمــا تغــريت الترش
ّين، فانتهــى بهــا املطــاف إىل  بشــأن الســور
الــدوران يف حلقــة مفرغــة: مل تعــد مغــادرة 

البــالد خيــاًرا، يف حــن أصبــح البقــاء فيهــا 
كذلــك غــري قانــوين. وأخــذ الرفــض وزًنــا 

مختلًفــا ألنهــا كانــت ال تحمــل وثائــق هويــة. 
 

وبعــد انتظــار دام بضــع ســنوات، بــدأت 
عجلــة اإلجــراءات تــدور يف عــام 2016 حيــث 

حظــي االلتمــاس الــذي تقدمــت بــه كواحــدة 
مــن بــن الالجئــن يف عــام 2013 باالســتجابة؛ 

إذ دعــت األمــم املتحــدة إىل إعــادة توطــن 
الالجئــن. وأمكنهــا مغــادرة لبنــان بالتأشــرية 

اهلولنديــة، ولكــن اســتحالت عودتهــا يف 
الســنوات العــرش التاليــة. ومهمــا اتســمت 

بــه عمليــة االنتقــال مــن تنظيــم، فــإن البــدء 
مــن جديــد مل يكــن ســوى عمليــة مفعمــة 

يبــة واالنفصــال وعــدم االنتمــاء.  بمشــاعر الر
وظــل الشــعور باألمــان جرًحــا ال يندمــل. 

حاولــت مــن خــالل أعماهلــا، مثــل " يف 
ثنايــا الســتائر"، و"الركــز عــى دقائــق 

األشــياء"، أن تســتوعب هــذه احلالــة وتعــرِّ 
عنهــا، وأظهــرت هــذه األعمــال احلاجــة إىل 

يــج  أدوات تعبــري جديــدة وجدتهــا يف مز
مــن أعمــال فنّيــة مــن وســائط مختلفــة. 

فلقــد أضحــت الطــرق القديمــة بــال معــىن: 
أصبــح فــن الطباعــة مكاًنــا عفــا عليــه 

الزمــن ال يرتــاده أحــد. ومل يعــد ممكًنــا أن 
تتحســس بأناملــك الندوب القديمــة. 

 
حملتــي احلاجــة لصياغــة مفــردات جديــدة 
إىل دراســة املاجســتري يف اإلعــالم، والفنــون 

والتصميــم، والتكنولوجيــا يف مدينــة 
خرونينِجــن اهلولنديــة، فمنحتــي الســبيل 
للتقــدم يف مســرييت الفنّيــة والركــز عــى 
التعبــري عمــا يتجــاوز املشــاعر الــي تعتمــل 
ــف االهتمــام بــاألدوات  يف داخــي. وَتكَشَّ

يقــة استشــعارها واســتقائها  ــدة وطر اجلدي
مــن روافــد البيئــة املحيطــة يف شــكل 

انعكاســات الــذات والتعبــري عنهــا، وهــذا 
بالرغــم ممــا بــدا يف أول األمــر مــن انفصــال 

عنهــا. تركــز غالبيــة ممارســايت الفنّيــة 
اآلن عــى العالقــة بــن اهلويــة والبيئــة، 

الســيما مــا يخــص االتصــال بالتكنولوجيــا 
والتواصــل مــن خالهلــا. ويتصــف مفهــوم 

فــه بتشــابك  الشــخصية الــذي بــدأُت أعرِّ
الســمات الشــخصية وغــري الشــخصية، 

ــة واإلنســانية،  وتداخــل املالمــح امليكانيكي
الــي باتــت بالــرورة هشــة ومتقطعــة. 

 
لــت تجربــة االنفصــال العميــق معــىن   بدَّ

الــذات، بقــدر مــا أثــرت عــى معــىن الواقــع. 
وبنظــرة إىل الــوراء، تــرى العــن لونــا واحــًدا 

اصطبــغ بــه املشــهد؛ لقــد باتــت إعــادة 
التوطــن رضبــا مــن رضوب املســتحيل، 

يتــوارى فيهــا احلــارض تمامــا وراء حجــاب، 
تســتحيل معــه العــودة إىل الوطــن. وضاعــت 

نقطــة الثقــل اجلاذبــة الــي يمثلهــا الوطــن، 
تلــك الــي ُيســتمد منهــا الشــعور باليقــن. 

ويشــتبك اإلبــداع بآثــار هــذه التجربــة يف 
أثنــاء محاولــة التحســب هلشاشــة الــذات، 
ــا  ــا الرقيقــة الــي تصلن وصفحــات كينوناتن
بالواقــع، وتجعلنــا نشــعر باحليــاة تــدب يف 
أوصالنــا. إن العــامل الرقمــي يبــدو مجــرد 

أنمــاط مختلفــة مــن هــذه اهلشاشــة 
الــذي تنبــي فيــه هــذه العالقــات أو تــدوم..الوجوديــة، إال أنــه يف الوقــت نفســه املــكان 

باإلنابــة —حكايــة نــزوح ســايل ســمعان, إلزيابيّتــا كــوكّارو
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Beirut 
Diaries

Through the experiences of 25-year-old Nadine 
Zaidan who was one of the thousands of activists 
who gathered in Beirut’s Martyr’s square in 
the chaotic days immediately following the 
assassination of Prime Minister Rafiq Hariri in 
February of 2005, Beirut Diaries explores the 
critical transformations and crucial questions 
facing Lebanon at that moment of history.

Mai Masri Beirut Diaries Cinema

Mai Masri is a Beirut-based 
Palestinian filmmaker. She reached 
international acclaim with her debut 
feature film, 3000 Nights (2015). 
She is also known for her humanistic 
and poetic documentaries such as 
Children of Fire (1990) and Frontiers 
of Dreams and Fears (2001). 

حىت تماثيلنا 
مليئة بالثقوب

Beirut Diaries
LB, 2006, 80' 
Director: Mai Masri / Production: 
Jean Khalil Chamoun, Mai Masri / 
Cinematography: Hussein Nasar / 
Editing: Farah Fayed, Michèle Tyan

Screened at Bozar, Brussels, 
16 March '22, in the framework 
of L'heure d'hiver Beirut, in 
collaboration with Mahmoud 
Darwich Chair
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ســـينما يوميــات   بــريوت مــي مري

يوميـــات   
ت و  بـــري

عــرب وجهــة نظــر ناديــن، الطالبــة الشــابة، نغــوص 
يف "يوميــات بــريوت" إىل قلــب االنتفاضــة الشــبابية 

راء  الضخمــة الــي أعقبــت حــادث اغتيــال رئيــس الــوز
.2005 يــري يف شــباط  الســابق رفيــق احلر

كانت شهودا 
باألمس

وها يه تقف اليوم 
شاهدة أيضا.

يوميــات بــريوت: حقائــق وأكاذيــب 
فيلــم لبنــاين، إنتــاج 2006، ومدتــه 80 دقيقــة.

للمخرجــة: مــي مــرصي / اإلنتــاج: جان 
خليــل شــمعون ومــي مــرصي/ تصوير 
ســينمايئ: حســن نصــار/ مونتــاج: فرح 

فايــد وميشــال تيان. 
ُعــرض الفيلــم يف بــوزار Bozar بربوكســل 

 L’heure d’hiver يف إطــار مهرجــان
وبمشــاركة كــريس محمــود درويــش.
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So many things I would like to say to you. 
But here we are, each in a country living his life.
From time to time, your life and mine meet.
There’s the life you tell me about and the life you live.
There’s the life I tell you about and the life I live.
So many things I want to say to you, but where to start.

Patrick Tass Dear Mom  Audiovisual Residency

152

"I am a Palestinian refugee born 
in Lebanon. I have been living in 
Belgium for seven years, and I have 
done all I can to acquire the citizen-
ship, the only one I ever had. Years 
ago, I got the urge to start backing 
up the voice messages my mother 
sends me. I didn’t necessarily have 
a precise use for them at the time. 
When I went to visit my parents in 
2019, I felt I had to film them, docu-
ment their faces, bodies and voices. 
Once having returned to Brussels, 
I also started to record our online 
video calls. A lot of questions were 
raised, and I knew that all this materi-
al I collected must be used one day, 
to communicate what can’t be said. 

This experimental documentary is 
a letter to my mother. An indirect 
dialog between her voice mes-
sages and my voice over, between 
images of her face in Lebanon 
and of my life in Brussels. A ma-
terialization of our relationship at 
a distance. It is the portrait of my 
mother, her love, her doubts, her 
anguishes, and her unhappiness."

Patrick Tass participated in the 
Halaqat audiovisual residen-
cy in collaboration with Atelier 
Graphoui, Cinemaximiliaan and 
Sound Image Culture – SIC.
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و إنت؟

من كنت بتكوين لو خلقي غري محل؟

ببلد عندك يف حقوق؟

وين احلرب ما ح توقفك تكفي علمك؟

وين كان فيي تاخدي شهادة؟

وين منو طبيي إنو نعيش نحنا و خايفن تزنل قذيفه فوق راسنا؟

وين "عايشن" منو جواب ل "كيفك"؟

وين فيي تعطي جنسيتك لوالدك؟

وين ما بتحي بالذنب إنو جبي والد عهالدنيه؟

يــة إقامــة للفنــون الســمعية البر Dear Mom يــك تــاس باتر
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And you?

Who would you have been if you were born somewhere else?

In a country where you had rights?

Where the war wouldn’t have stopped you from going to school?

Where you could have done a degree?

Where it is not normal to live in fear of being bombed?

Where " alive " is not an answer to " how are you "?

Where you could give your children your nationality?

Where you don’t feel guilty for bringing children into this life?

Patrick Tass Dear Mom Audiovisual Residency 
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يف كتــري قصــص عبــايل قلــك ياهــا
يــت بقــدر قــوال يف كتــري قصــص يــا ر

بــس أحــوي، كل واحــد منــا ببلــد، عايــش حياتــو
و مــن وقــت للتــاين، حيــايت و حياتــك بيتاقــو

يــي عنــا واحليــاة يل بتعيشــيها يف احليــاة يل بتخرب
و يف احليــاة يل بخــربك عنــا واحليــاة يل بعيشــها

يف كتــري قصــص عبــايل قلــك ياهــا، بــس مــا بعــرف مــن ويــن بلــش

يــة إقامــة للفنــون الســمعية البر Dear Mom يــك تــاس باتر

"أنــا الئج فلســطييّ ولــدت يف لبنــان، أعيــش 
يف بلجيــكا منــذ ســبع ســنوات، وقــد بذلــت 

كل مــا بوســي للحصــول عــى اجلنســية، 
ويه اجلنســية الوحيــدة الــي حصلــت عليهــا 

عــى اإلطــالق. منــذ ســنوات، شــعرت بالرغبــة 
يف االحتفــاظ بنســخة مــن الرســائل الصوتيــة 

الــي ترســلها يل أمــي. يف ذلــك الوقــت، مل 
يكــن هنــاك مــا يدعــوين الســتخدام هــذه 

الرســائل الصوتيــة، ولكنــي احتفظــت بهــا. 
يــارة والــدي يف عــام  وعندمــا ذهبــت لز

يــد تصويــر وجوههــم،  2019، شــعرت أنــي أر
وهيئاتهــم، وأصواتهــم، وتجســيدها يف 
فيلــم لتوثيــق حياتهــم. وبمجــرد عــوديت 
إىل بروكســل، بــدأت يف تســجيل بعــض 

مكاملــات الفيديــو عــر اإلنرنــت، وحينهــا دار 
يف ذهــي الكثــري مــن األســئلة، وأدركــت أنــه 

يمكنــي اســتخدام كل هــذه املــادة الــي 
جمعتهــا يوًمــا مــا لتوصيــل كل املعــاين 
الــي ال يمكنــي صياغتهــا يف كلمــات.  

يــيب هــو رســالة  هــذا الفيلــم الوثائقــي التجر
إىل أمــي، وهــو عبــارة عــن حــوار غــري مبــارش 
بــن رســائلها الصوتيــة وتعليقــي الصــويت، 
وهــو تصويــر لوجههــا يف لبنــان وحيــايت يف 
ــا  ــة تجســيد لعالقتن بروكســل، فهــو بمثاب

عــن بعــد. هــذا الفيلــم يجســد صــورة أمــي، 
ومحبتهــا، وشــكوكها، وآالمهــا وأحزانهــا" 

شارك باتريك تاس يف إقامـة للفنــون 
 Atelier Graphoui السمعية البرصية يف
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On 
Cultural 
and  
Creative 
Industries
An Overview 
of Support 
Mechanisms and 
Initiatives within 
the Framework of 
Arab-European 
Cooperation 
in light of the 
COVID-19 Crisis

by Marwa Helmy 

How did the cultural and creative 
industries sector around the world 
and in the Arab region address the 
grave recession crisis caused by 
the emergence of the COVID-19 
since late 2019? Has the sector 
proven its resilience in light of this 
great challenge? How have gov-
ernments, the private sector, civil 
society institutions, cultural actors 
and artists responded to the crisis? 
How can this experience be used 
to review the policies regulating the 
sector globally and regionally, and to 
emphasize its social and economic 
impact and ability to effectively par-
ticipate in achieving the sustainable 
development of countries?

The importance of the creative 
industries not only stems from 
their active role in achieving social 
development, but also comes within 
the framework of contributing to the 
economic development of countries. 
According to UNESCO, "the cultural 
and creative sectors create millions 
of jobs around the world, increase 
the attractiveness of cities and 
generate millions of Euros in national 
income for countries".

The cultural and creative industries 
generate global annual revenues 
estimated at 2.25 trillion US Dollars, 
representing 3% of the global GDP.1 
They also generate 29.5 million jobs 
worldwide, a figure that exceeds 
the number of jobs provided by the 
automotive industry in Europe, Japan 
and the United States combined. 
The largest percentage of these jobs 
is concentrated in the visual arts, 
music and publishing sectors. The 
most important characteristic of the 
cultural production sector is that it 
is a youthful sector—in Europe, the 
majority of people working in the cul-
tural industries sector are between 
the ages of 15 and 29, and most of 
them work in start-up companies and 
as freelancers.2 

The cultural and creative industries 
are among the main catalysts for 
economic and social growth and 
diversity, and are one of the fastest 
growing economic sectors world-
wide, with their contribution expect-
ed to reach 10% of the global GDP. 
This encompasses several sectors, 
including cinema, music, performing 
arts, plastic arts, publishing, 
handicrafts and design, television 
production, multimedia, and games 
and e-sports, among others. The 
United Nations Conference on Trade 
and Development estimated that the 
volume of the production and distri-

1 The Gross Domestic Product (GDP) is the 
monetary value of all finished goods and 
services manufactured in a country during a 
specific period. The GDP provides an economic 
overview of a country that is used to estimate 
the size of the economy and the growth rate.
2 Unesco Report "Cultural times, the first 
global map of cultural and creative industries"

bution of creative goods reached an 
average annual growth rate of about 
7% during the period from 2003 to 
2015, with global exports rising from 
208 billion US Dollars in 2002 to 509 
billion US Dollars in 2015. 

The Asia-Pacific region ranks first 
in revenue from cultural industries 
(USD 743 billion, 12.7 million jobs), 
followed by Europe (USD 709 billion, 
7.7 million jobs), North America (USD 
620 billion, 4.7 million jobs), Latin 
America (USD 124 billion, 1.9 million 
jobs), and Africa and the Middle East 
(USD 58 billion, 2.4 million jobs).3

The magnitude of the socio-econom-
ic impact of the cultural and creative 
industries and the percentage of 
their contribution to countries' gross 
national income are considered 
indicators of these countries' keen-
ness towards these industries. This 
is directly related to various factors, 
including, but not limited to: policies 
regulating the sector, the legislative 
system related to economic and tax 
facilities, intellectual property rights, 
anti-monopoly policies, and other 
factors.  

In the Arab region, the term "cultural 
industries" is still very muddled. It is 
commonly used to refer to heritage 
and manual industries, rather than 
encompassing the comprehensive 
concept of creative industries, which 
includes approximately 13 industries 
at least. Therefore, in most Arab 
countries, cultural industries are not 
treated as an integrated sector, but 
as separate industries in the absence 
of an overall strategy that takes 
integration and coordination into ac-
count. Therefore, creative industries 
in their broader sense still suffer from 
numerous problems and obstacles, 
the most important of which are the 
absence of supporting policies and 
laws and information and statistics 
on industries or their economic 
impact, as well as insufficient intel-
lectual property laws, the absence 

3 https://ec.europa.eu/culture/news/europee-
an-commission-publishes-research-study-im-
pact-covid-19-international-cultural-relations
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of the administrative structures 
necessary to manage the sector or 
the ambiguity of their roles and the 
lack of coordination among them, as 
well as the shortage in administrative 
cadres. 

For a number of years, there has 
been a great broadening of cultural 
and artistic fields in the Arab Gulf 
countries, which are working to open 
large markets for cultural and crea-
tive products through many cultural 
events, festivals and art exhibitions. 
This change in Gulf countries' atti-
tudes towards culture and the arts 
has opened up new opportunities for 
Arab cultural producers and for many 
Arab artists in various fields such as 
cinema, music, the theatre and visual 
arts, due to the substantial financial 
means that drive production and 
mobility. 
 
In Saudi Arabia, for example, the 
Riyadh Season, an international 
entertainment festival held in the city 
of Riyadh—the kingdom’s capi-
tal—has become one of the most 
important regional cultural events 
which attracts a large number of art-
ists from the region. The festival aims 
to transform the city of Riyadh into 
a global tourist entertainment des-
tination according to the objectives 
of the "Quality of Life program", one 
of the programs encompassed by 
the Saudi Vision 2030. The Riyadh 
Season was first launched in 2019 
and attracted more than 10 million 
visitors. Its second season started 
on the 20th of October, 2021 after 
pausing in 2020 due to the COVID-19 
pandemic. Not to mention there are 
numerous other events that take 
place throughout the year in Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates, 
Kuwait and Bahrain. 

At the international level, a number 
of institutions are invested in the 
protection and support of creative 
industries and the promotion of their 
socio-economic value through var-
ious programs, With UNESCO chief 
among these institutions. According 
to UNESCO, the "cultural and 

creative industries are among the 
fastest growing worldwide and have 
proven to be a sustainable option for 
development that relies on a unique 
and renewable resource—human 
creativity". The potential that these 
industries offer has been placed 
at the heart of the 2005 UNESCO 
Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions.4 The objective of this le-
gally binding international treaty is to 
enable artists, cultural professionals 
and practitioners, and other citizens 
to create, produce, disseminate and 
enjoy a wide range of cultural goods, 
services and activities, especial-
ly when relevant to their cultural 
expression. This agreement supports 
mechanisms that encourage innova-
tion and promote the emergence of 
active cultural and creative industries 
for comprehensive economic and 
social development. This includes 
mechanisms aimed at enhancing 
local production, developing local 
markets, and facilitating access to 
worldwide platforms for distribution 
and exchange purposes.5

UNESCO provides many programs 
for Arab ministries of culture and civil 
society institutions to support the 
development of cultural and creative 
industries and the free exchange of 
cultural and artistic goods, whether 
through training programs, direct 
grants or consultations related to 
cultural policies. The current expert 
programme for the 2005 Convention 
also includes four experts from three 
Arab countries, namely Morocco, 
Palestine and Egypt. 

International cultural institutions, 
especially European ones operating 
in the Arab region, play an important 
role in supporting cultural industries 
through programs that offer direct 
support for the production of works 
of art in various fields, programs that 
provide transportation for artists, 
research or training programs, or 

4  https://en.unesco.org/creativity/convention
5  https://ar.unesco.org/themes/
الصناعات-الثقافية-واإلبداعية

artistic and cultural events such as 
competitions, festivals and art exhi-
bitions. The most prominent of these 
institutions are the British Council6, 
the German Goethe-Institut7, the 
French Institute8, and the Swiss Arts 
Council (Pro Helvetia)9, in addition 
to the programs launched by the 
European Union (EU) and the Union 
of European National Institutes of 
Culture (EUNIC).10 

Some of these institutions also 
address the broader perspective 
regulating the cultural industries in 
their most comprehensive sense. 
They drive formulating policies that 
support the sector, organizing its 
administrative structures, training its 
cadres, and encouraging networking 
and coordination between the vari-
ous entities relevant to it, including 
ministries, bodies, and institutions. 

In Egypt, the British Council has been 
adopting a number of programs on 
the creative economy for more than 
ten years, working with policymak-
ers, institutions and creators. In 2018 
and 2019, a project funded by the 
European Union was also carried 
out on behalf of the EU National 
Institutes of Culture with the aim of 
raising awareness of the importance 
of the creative economy for job cre-
ation and encouraging cooperation 
between local actors in the creative 
economy. Research has been carried 
out to exchange information and ex-
periences, in addition to a planning 
study on the work of those involved 
in the Egyptian creative economy 
and the European Union. 

The British Council is also imple-
menting the Developing Inclusive 
and Creative Economies (DICE) 
programme to support and develop 
creative and social enterprises in 
partnership with the UK and five key 
emerging economies around the 

6  www.britishcouncil.org
7  www.goethe.de
8  www.institutfrancais.com
9  www.prohelvetia.org
10 www.eunicglobal.eu
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world, including Egypt. Partnerships 
are fostered at the institutional, indi-
vidual and policy levels. 

In 2018, the British Council and the 
Goethe-Institut published a report 
summarizing the results of a joint 
research project. This research, 
published under the title "Culture in 
an Age of Uncertainty" 11, affirmed 
that "the value of cultural relations in 
societies in transition lies in providing 
a better understanding of the impact 
and value of cultural relations."  

In the aftermath of the Arab revolu-
tions of 2011, European cultural cen-
tres played a major role in supporting 
the cultural and creative industries 
in Arab countries, as that period 
witnessed a significant decline in 
cinematic, musical and theatrical 
productions. The publishing sector 
was also greatly affected by political 
tensions, the security situation, 
rapid changes in the administrative 
structures of cultural institutions, 
administrative and financial chaos in 
all state institutions—be they govern-
mental or private—and the public's 
preoccupation with other political 
priorities. Production of dramas also 
declined, and production companies 
ceased their activities, waiting for the 
political and security situation to sta-
bilize. During that period, institutional 
support programs and production 
grants provided by European cul-
tural centres played an active role in 
supporting the cultural and creative 
sector, given it was one of the most 
affected sectors. 

The COVID-19 pandemic also 
represented a true test for the 
global cultural and creative indus-
tries sector in terms of the sector's 
strength, organization and ability 
to withstand the major depression 
caused by the pandemic. The sector 
has indeed been affected by this cri-
sis, from which no economic sector 
in the world emerged unscathed. 
According to the World Bank, most 

11  https://www.goethe.de/resources/files/
pdf165/culture_in_an_age_of_uncertainty.pdf

countries were faced with recession 
in 2020, and the cost of the current 
health crisis may reach more than 
1 trillion US dollars for 2020 alone, 
while the International Labour 
Organization has predicted between 
5 and 25 million lost jobs.  

The cultural sector has been affected 
worldwide, and UNESCO has de-
clared that we are facing a "cultural 
emergency". Nevertheless, the ex-
tent of the damage has varied from 
region to region and from country to 
country depending on the sector's 
strength in terms of possessing 
tools that can protect the sector, its 
institutions, and its actors, including 
creators, artists and administrators. 
These tools predominantly comprise 
the system of policies and strategies 
that organize the sector and provide 
support and protection for the sector 
and for its workers on the socio-eco-
nomic level.    

The COVID-19 crisis has affected 
the core activities of many cultural 
organizations worldwide due to the 
large-scale cancellation of scheduled 
events, the temporary or permanent 
cessation of activities, temporary 
or permanent staff reductions, and 
the cancellation of domestic and 
international flights. Thus, the world's 
cultural institutions have been finan-
cially damaged due to a significant 
drop in income and reduced access 
to the necessary funding.  

In our Arab region, the creative in-
dustries sector has been significantly 
affected. The crisis has shown the 
urgent need to develop mechanisms 
that would assess the economic 
value of cultural industries and the 
magnitude of their participation in 
the national product of Arab coun-
tries. There is also a need to review 
the management and governance 
systems of cultural institutions, 
especially civil society organizations, 
given they were the most affected 
due to the lack of funding and the 
absence of financial sustainability 
mechanisms. The crisis has also 
shown the need to review the insur-

ance system necessary to protect 
creators, artists, administrators, and 
other actors in the sector.  

At the international level, so far, there 
have been no accurate statistics 
on the magnitude of the economic 
losses that the sector has suffered in 
the wake of the COVID-19 crisis, but 
there are indicators that there have 
been massive losses in all sectors of 
the cultural and creative industries, 
especially in sectors that require 
human gatherings such as the 
cinema sector, the music sector, the 
theatre and performing arts sector, 
and the publishing sector, which was 
also significantly affected due to the 
suspension of local, regional and 
international book fairs.  

How did the world face the crisis to 
address the socio-economic impact 
of the pandemic and provide relief 
and recovery for the creative and 
cultural sectors? What about the na-
tional and NGO levels? What kind of 
emergency responses were carried 
out at the level of policies, decisions 
and activities? 

For its part, UNESCO stated in one 
of its reports12 that the cinema and 
film industry sector lost almost ten 
million jobs during 2020. The report 
added that a third of all art galleries 
cut the number of their employees 
in half, adding that should the lock-
down continue in the music sector, 
the financial losses would amount to 
10 billion US dollars. The report also 
projected that the global publishing 
market would shrink by 7.5%. 

Accordingly, FAO has taken a pack-
age of measures to respond to the 
pandemic, starting with an inter-
national monitoring and follow-up 
process. The process aimed, among 
other objectives, to assess the 
impact of COVID-19 on the cultural 
sector using a weekly publication 
entitled "Culture and COVID-19: 
Impact and Response Tracker". 

12  https://www.almasryalyoum.com/news/
details/2195613
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The organization also held a global 
dialogue attended by a number of 
professionals and artists, as well as 
more than 220 panel discussions 
within the "Art Resilience" move-
ment in more than 75 countries. This 
included a series of consultations 
with ministers of culture, civil society 
and the private sector. All of this data 
contributed to the formation of a 
frame of reference in drafting a guide 
for decision makers. 

In a study carried out by the 
European Union 13,a759 policy 
responses were observed in 54 
countries around the world in re-
sponse to the COVID-19 crisis, as well 
as a variety of initiatives launched by 
international organizations and EU 
institutions. The research highlighted 
two general observations on the 
responses and measures taken by 
most countries around the world:

Firstly, the largest percentage 
of these measures was related 
to the economic sector 
(82%), which most countries 
considered to be the most 
appropriate course of action to 
contribute to saving the sector. 

Secondly, direct financial 
support represented the largest 
percentage of emergency 
measures taken by most 
countries, whether through the 
disbursement of grants (46%), 
loans (3%) or cash transfers (4%). 
A small percentage of these 
measures focused on indirect 
support in the form of tax 
exemptions and measures. 

Globally, initiatives varied at the 
national level and at the level of 
international partnerships. The 
German Ministry of Foreign Affairs 
and the Goethe-Institut estab-
lished the International Relief Fund 
for Organizations in Culture and 
Education, which aims to ensure the 

13  https://ec.europa.eu/culture/news/
european-commission-publishes-
research-study-impact-covid-19-internation-
al-cultural-relations

continuity of international cultural 
cooperation by supporting cultural 
organizations in partner countries. 
In May 2020, the French Institute in 
Morocco launched an exceptional 
call for project funding to support 
the Moroccan artistic and cultural 
scene. The invitation provided direct 
financial support from the French 
embassy and technical support from 
the branches of the French Institute 
in Morocco for cultural associations 
and working artists implementing 
projects in urban areas. 

There are also examples of projects 
geared towards digital content, such 
as the French American Museum 
Exchange initiative, an emergency 
grant designed to support muse-
ums in the USA, Canada and France 
through the development of online 
content. The Goethe-Institut also 
launched Kulturama, a digital plat-
form that allows artists and cultural 
organizations to broadcast their 
events live on the internet, thereby 
reaching the largest possible audi-
ence worldwide. 

 In Egypt, European cultural institu-
tions continued their programs to 
support artists. The British Council 
launched a program to support 
artistic projects in various artistic 
fields. The German Goethe-Institut 
similarly continued to implement the 
creative industries support program 
launched by EUNIC. The Swiss Arts 
Council (Pro Helvetia) also continued 
to offer artistic residency programs 
in Switzerland to Egyptian artists 
from various fields.  

There is no doubt that the pandemic 
has led to an increase in awareness 
of the economic and social impor-
tance of creative industries interna-
tionally, regionally and locally. It has 
also contributed to concerted efforts 
to develop emergency plans and 
future plans to support and protect 
this vital sector and to employ all 
possible mechanisms to maximize its 
post-crisis benefits. 

As for the frameworks of Arab-

European cooperation in the field of 
culture and the arts, the recent crisis 
has underscored the need to review 
the objectives of regional and global 
partnerships, especially with the 
European Union and its various mem-
ber states. The aim is to ensure that 
these partnerships guarantee the 
provision of the needs and priorities 
of the sector in the region and are 
based on parity and equality of op-
portunities. They should also support 
cultural rights and the decentraliza-
tion of cultural services, the freedom 
of artistic creativity, the participation 
of civil society and the informal 
cultural sector, the improvement of 
artists' conditions, and the facilitation 
of their mobility and the movement 
of cultural and creative goods.. 
Marwa Helmy

UNESCO expert for the 2005 
Convention for Protection and 
Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions (Egypt)
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العاملــن، باإلضافــة إىل إلغــاء الرحــالت 
املحلّيــة والّدولّيــة. ومــن ثــم فقــد تــّررت 

املؤسســات الثقافّيــة يف العــامل مالًيــا، جــّراء 
االنخفــاض الكبــري يف الدخــل، وانخفــاض 

فــرص احلصــول عــى التمويــل الــالزم. 

ــر قطــاع الصناعــات  ــة، تأّث ــا العربّي يف منطقتن
اإلبداعّيــة بشــكل كبــري، وأظهــرت األزمــة 

احلاجــة املاّســة إىل وضــع آليــات مــن شــأنها 
تقييــم القيمــة االقتصادّيــة للصناعــات 
ــج  ــة، وحجــم مشــاركتها يف النات الثقافّي

القومــي للبلــدان العربّيــة، وكذلــك 
مراجعــة أنظمــة اإلدارة واحلوكمــة يف 

املؤسســات الثقافّيــة، خاّصــة مــن منظمــات 
املجتمــع املــديّن والــي كانــت األكــر 

ًرا بســبب غيــاب التمويــل وآليــات  تــّر
االســتدامة املالّيــة. كمــا أن األزمــة أظهــرت 

رضورة مراجعــة املنظومــة التأمينيــة 
اّلالزمــة حلمايــة الفاعلــن يف القطــاع 

يــن.  مــن مبدعــن، وفّنانــن، وإدار

، ال توجــد حــّى  عــى املســتوى الــّدويلّ
ــات دقيقــة بحجــم اخلســائر  اآلن احصائّي

االقتصادّيــة الــي طالــت القطــاع يف أعقــاب 
19، إاّل أن هنــاك مــؤرّشات  -Covid أزمــة

توّضــح اخلســائر اهلائلــة الــي تكبدتهــا 
قطاعــات الّصناعــات الثقافّيــة واإلبداعّيــة 
كافــة، خاّصــة يف القطاعــات الــي تتطّلــب 

ــة مثــل قطــاع الّســينما،  ّي تجّمعــات برش
ح  وقطــاع املوســيقى، وقطــاع املــر

وفنــون األداء، وقطــاع النــرش الــذي تأّثــر 
أيًضــا تأثــًرا كبــرًيا نتيجــة توّقــف معــارض 

الكتــاب املحلّيــة، واإلقليمّيــة، والّدولّيــة. 

كيــف تعامــل العــامل مــع األزمــة ملعاجلــة اآلثــار 
ــاء، وتوفــري  ــة للوب ــة واالقتصادّي االجتماعّي

اإلغاثــة والتعــايف للقطاعــات اإلبداعّيــة 
والثقافّيــة؟ عــى مســتوى القطــاع احلكومــّي، 

واملنّظمــات غــري احلكومّيــة؟ ومــاذا كانــت 
نوعّيــة االســتجابات الطارئــة عــى مســتوى 

الّسياســات، والقــرارات، واألنشــطة؟ 

اليونســكو  أعلنــت منّظمــة  مــن جانبهــا، 
12 هلــا، أن قطــاع الســينما  ــر ي يف تقر

وصناعــة األفــالم، قــد خــر مــا يقــرب 
مــن عــرشة ماليــن وظيفــة خــالل عــام 

يــر، أن ثلــث املعــارض  2020، وأضــاف التقر
ــة قــد انخفــض معــه عــدد املوظفــن  الفّنّي
نــه يف حــال اســتمرار  بمقــدار النصــف، وأ

وضــع اإلغــالق بقطــاع املوســيقّي، فــإن 
ــارات  10 ملي ــة ســتصل إىل  اخلســارة املالي
دوالر، ومــن املتوقــع أن ينكمــش ســوق 

. % 7.5 النــرش العاملــي بنســبة 
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details/2195613

وعليــه، فقــد اّتخــذت املنّظمــة حزمــة 
مــن التدابــري للتصــدي للجائحــة، بدأتهــا 

بعمليــة رصــد ومتابعــة دولّيــة يتمثــل 
اهلــدف منهــا، ضمــن أهــداف أخــرى، يف 

تقييــم تأثــري كوفيــد-19 عــى قطــاع الثقافــة 
باســتخدام نــرشة أســبوعّية بعنــوان "الثقافــة 

وكوفيــد-19: آثــار واســتجابات". وأقامــت 
املنظمــة أيًضــا حــواًرا عاملًيــا بحضــور ثلــة 

مــن املهنّيــن والفنانــن، فضــاًل عــن أكــر 
220 حلقــة نقاشــّية ضمــن حركــة  مــن 

"صمــود الفــن" يف أكــر مــن 75 بلــًدا، 
وتتضمــن هــذه الفعاليــات سلســلة مــن 
راء الثقافــة، واملجتمــع  املشــاورات مــع وز

املــديّن، والقطــاع اخلــاص. وســاهمت 
هــذه البيانــات كافــة يف تشــكيل املرجعيــة 

لصياغــة دليــل موجــه لصنــاع القــرار.

يف بحــث قــام بــه االتحــاد األورويّب13، تــّم رصــد 
759 اســتجابة سياســّية يف 54 دولــة حــول 

العــامل كــرّد فعــل عــى أزمــة كورونــا، باإلضافــة 
إىل مجموعــة متنوعــة مــن املبــادرات مــن 

قبــل املنظمــات الدولّيــة ومؤسســات االتحــاد 
األورويّب. وقــد أشــار البحــث إىل مالحظتــن 
عامتــن عــى هــذه االســتجابات واإلجــراءات 

الــي اّتخذتهــا أغلــب الــدول حــول العــامل:

 أواًل: أن النســبة األكــر مــن هــذه

التدابــري كانــت متعّلقــة بالّشــق االقتصــاديّ 
)82%(، وهــو الّشــق الــذي اعترتــه أغلب 

الــدول هــو األكــر مالءمــة للمســاهمة يف 
إنقــاذ القطاع.

ثانًيــا: أن الّدعــم املــايل املبــارش مّثــل النســبة 
األكــر مــن اإلجــراءات الطارئــة الــي اتخذتها 
يق رصف  أغلــب دول العــامل، ســواء عــن طر
منــح )46%(، أو قــروض )3%( أو تحويــالت 
نقديــة )4%(. نســبة صغــرية مــن اإلجراءات 

ركـّـزت عــى الدعــم غــري املبــارش، املتمّثل يف 
شــكل إعفــاءات وتدابــري رضيبية.

وعــى الصعيــد العاملــّي، تنوعــت املبــادرات 
عــى مســتوى الــدول ومســتوى الــرّشاكات 

الّدولّيــة؛ فقــد أّسســت وزارة اخلارجّيــة 
األملانّيــة ومعهــد جوتــه صنــدوق اإلغاثــة 

الــدويلّ للمنظمــات املعنيــة بالثقافــة 
والتعليــم، والــذي يهــدف إىل ضمــان 
ّية التعــاون الثقــايفّ الــدويلّ  اســتمرار
مــن خــالل دعــم املنظمــات الثقافّيــة 
يكــة. وأطلــق املعهــد  يف البلــدان الرش

2020 دعــوة  الفرنــيّ يف املغــرب يف مايــو 
اســتثنائّية لتمويــل مرشوعــات لدعــم 
املشــهد الفــّيّ والثقــايفّ املغــريّب. تقــدم 

الدعــوة دعًمــا مالًيــا مبــارًشا مــن الســفارة 
الفرنســّية، ودعًمــا فّنّيــا مــن فــروع املعهــد 

13  https://ec.europa.eu/culture/news/
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الفرنــيّ يف املغــرب للجمعيــات الثقافّيــة 
والفنانــن العاملــن الذيــن ينفــذون 

ّيــة. مرشوعــات يف املناطــق احلر
 

هنــاك أيًضــا أمثلــة ملرشوعــات تركــز عــى 
املحتــوى الرقمــي، مثــل مبــادرة 

 The French American Museum
Exchange ويه منحــة طارئــة لدعــم 

يكّيــة،  املتاحــف يف الواليــات املتحــدة األمر
وكنــدا، وفرنســا مــن خــالل تطويــر 

املحتــوى عــر اإلنرنــت. كمــا أنشــأ معهــد 
جوتــه منّصــة Kulturama، ويه منصــة 

ــة تســمح للفنانــن واملنظمــات  رقمي
الثقافّيــة ببــث فعالياتهــم عــى اإلنرنــت 

بشــكل مبــارش، ومــن ثــم الوصــول إىل 
أكــر عــدد مــن اجلمهــور يف العــامل.

يف مــرص، اســتمّرت املؤسســات الثقافّيــة 
األوروبّيــة يف برامــج دعــم الفنانــن؛ فقــد 
يطــايّن برنامــج  أطلــق املجلــس الثقــايفّ الر

دعــم املرشوعــات الفّنّيــة يف املجــاالت 
الفّنّيــة املختلفــة. كمــا اســتمّر برنامــج دعــم 

Eunic الصناعــات اإلبداعّيــة الــذي أطلقتــه
يــق معهــد جوتــة األملــايّن. كمــا  عــن طر

ّية يف  ــة الســوير اســتمرت املؤسســة الثقافّي
ّيــن  برنامــج اإلقامــة الفّنّيــة للفنانــن املرص

يف مجــاالت مختلفــة يف ســويرا. 

مــا مــن شــك أن أزمــة الوبــاء قــد أّدت 
يــادة الــويع باألهمّيــة االقتصادّيــة  إىل ز

واالجتماعّيــة للصناعــات اإلبداعّيــة 
ــا، كمــا ســاهمت  ــا ومحّلًيّ ــا وإقليمًيّ دولًيّ
يف تضافــر اجلهــود لوضــع خطــط طارئــة 

ومســتقبلّية لدعــم هــذه القطــاع احليــويّ 
وحمايتــه لتعظيــم االســتفادة منــه 
بعــد األزمــة بكافــة اآلليــات املمكنــة.

أمــا بخصــوص أطــر الّتعــاون العــريّب األورويّب 
يف مجــال الّثقافــة والفنــون، فقــد أظهــرت 

األزمــة األخــرية رضورة مراجعــة أهــداف 
الــرشاكات اإلقليمّيــة والعاملّيــة، خاّصــة 
مــع االتحــاد األورويّب ودولــه املختلفــة، 

بحيــث تكــون رشاكات تضمــن احتياجــات 
القطــاع يف املنطقــة وأولوياتــه، وتقــوم 

عــى الّنديــة وتكافــؤ الفــرص، ودعــم 
يــة اخلدمــات  احلقــوق الثقافّيــة، والمركز

يــة اإلبــداع  الثقافّيــة، كمــا تدعــم حر
الفــّيّ، ومشــاركة املجتمــع املــديّن والقطــاع 

الثقــايفّ غــري الرســمّي، وتحســن أوضــاع 
حركــة الســلع الثقافّيــة واإلبداعّيــة.. الفنانــن، وتســهيل تنقلهــم، وكــذا تســهيل 

مــروة حلمــي
خبــرية اليونســكو التفاقيــة 2005 حلمايــة 

يــز تنــوع أشــكال التعبــري الثقــايف (مرص( وتعز
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جانــب العديــد مــن الفعاليــات األخــرى الــي 
ُتقــام عــى مــدار العــام يف كل مــن اململكــة 

العربّيــة الســعودّية، ودولــة اإلمــارات 
يــن. ــة املتحــدة، والكويــت، والبحر العربّي

، ُتعــَي عــدد مــن  عــى املســتوى الــّدويلّ
املؤسســات بحمايــة ودعــم الّصناعــات 

يــز قيمتهــا االجتماعّيــة  اإلبداعّيــة، وتعز
واالقتصادّيــة مــن خــالل برامــج مختلفــة. 
وتــأيت منظمــة اليونســكو عــى رأس هــذه 
املؤّسســات. فوفًقــا هلــا: "ُتعتــر الصناعــات 

الثقافّيــة واإلبداعّيــة مــن أرسع الصناعــات 
نمــًوا يف العــامل، وقــد ثُبــت أنهــا خيــار إنمــايئ 

يــد ومتجــدد  مســتدام، يعتمــد عــى مــورد فر
هــو اإلبــداع البــرشيّ". وقــد وِضعــت 

اإلمكانيــات الــي توفرهــا هــذه الصناعــات 
يف صميــم اتفاقيــة اليونســكو لعــام 2005 

يــز تنــوع أشــكال التعبــري  بشــأن حمايــة وتعز
4. ويتمثــل هــدف هــذه املعاهــدة  الثقــايفّ

ــا يف تمكــن الفنانــن،  الدوليــة امللزمــة قانوًن
واملهنيــن واملمارســن العاملــن يف مجــال 

الثقافــة، وســائر املواطنــن مــن ابتــكار 
مجموعــة واســعة مــن الســلع واخلدمــات 

ــة، وإنتاجهــا ونرشهــا،  واألنشــطة الثقافّي
والتمّتــع بهــا، وال ســيما عندمــا يتعلــق 
األمــر بأشــكال التعبــري الثقــايفّ اخلاصــة 

بهــم. وتدعــم هــذه االتفاقّيــة اآلليــات الــي 
ز نشــوء صناعــات  تشــجع االبتــكار، وتعــز

ثقافّيــة وإبداعّيــة نشــيطة، مــن أجــل تحقيــق 
التنمّيــة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة الشــاملة، 

يــز  بمــا يف ذلــك اآلليــات الــي ترمــي إىل تعز
، وتطويــر األســواق املحلّيــة،  اإلنتــاج املحــيّ

وتيســري االنتفــاع باملنابــر املخصصــة ألغــراض 
يــع والتبــادل يف شــى أنحــاء العــامل.5 التوز

منظمــة اليونســكو تتيــح العديــد مــن 
الرامــج لــوزارات الثقافــة العربّيــة، 

ومؤسســات املجتمــع املــديّن، وذلــك لدعــم 
ــة  ــة واإلبداعّي ــر الصناعــات الثقافّي وتطوي
ــة،  ــة والفّنّي والتبــادل احلــر للســلع الثقافّي

يــب، او  ســواء مــن خــالل برامــج التدر
املنــح املبــارشة، أو االستشــارات املتعلقــة 
ــة. كمــا أن برنامــج  بالسياســات الثقافّي

اخلــراء احلــايل اخلــاص باتفاقّيــة 2005 يضــّم 
أربــع خــراء مــن ثــالث بلــدان عربّيــة، 

ويه املغــرب، وفلســطن، ومــرص.

ــة الّدولّيــة، خاّصــة  املؤّسســات الثقافّي
ــة،  ــة العاملــة يف املنطقــة العربّي األوروبّي

تقــوم بــدور هــام يف دعــم الّصناعــات 
الثقافّيــة، وذلــك مــن خــالل برامــج دعــم 

إنتــاج مبــارش لألعمــال الفّنّيــة يف مجــاالت 
مختلفــة، وكــذا برامــج تنّقــل للفنانــن، أو 

4  https://en.unesco.org/creativity/convention
https://ar.unesco.org/themes  5 
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يبيــة، أو  مــن خــالل برامــج بحثيــة، أو تدر
فعاليــات فّنّيــة وثقافّيــة مــن مســابقات 

ز هــذه  ومهرجانــات ومعــارض فّنّيــة. وأبــر
يطــايّن6،  املؤّسســات: املجلــس الثقــايفّ الر
 8 معهــد جوتــة األملــايّن7، املعهــد الفرنــيّ

ّية9، باإلضافــة  ــة الســوير واملؤسســة الثقافّي
إىل برامــج االّتحــاد األورويّب واتحــاد املعاهــد 

 .10EUNIC ــة للثقافــة الوطنيــة األوروبّي

كمــا أن بعــض هــذه املؤّسســات يعــي 
باملنظــور األوســع املنّظــم للّصناعــات 

يــق  الثقافّيــة بمعناهــا األشــمل، عــن طر
الّدفــع يف اّتجــاه رســم سياســات داعمــة 

يــب  ّيــة وتدر للقطــاع، وتنظيــم هياكلــه اإلدار
كــوادره، وتشــجيع التشــبيك والتنســيق 

بــن الكيانــات املختلفــة القائمــة عليــه 
مــن وزارات وهيئــات ومؤسســات.

يطــايّن  ففــي مــرص، يتبــىّن املجلــس الثقــايفّ الر
منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات عــدًدا مــن 

 ، الرامــج املعنيــة باالقتصــاد اإلبــدايعّ
حيــث يتــّم العمــل مــع صّنــاع السياســات، 
قيــم خــالل 

ُ
واملؤسســات، واملبدعــن. كمــا أ

العامــن 2018 و2019 مرشوًعــا بتمويــل 
مــن االتحــاد األورويّب، نيابــة عــن املعاهــد 

الوطنيــة للثقافــة يف االتحــاد األورويّب، 
بهــدف رفــع مســتوى الــويع بأهمّيــة 

االقتصــاد اإلبــدايع خللــق الوظائــف وتشــجيع 
التعــاون بــن الفاعلــن املحلّيــن يف االقتصــاد 
اإلبــدايعّ. وقــد تــّم أنجــاز عمــل بحي لتبــادل 

املعلومــات واخلــرات، باإلضافــة لدراســة 
تخطيــط للعمــل بــن املنخرطــن يف االقتصــاد 

اإلبــدايعّ املــرصيّ واالتحــاد األورويّب.

يطــايّن  باإلضافــة إىل ذلــك، ينفــذ املجلــس الر
برنامــج تطويــر االقتصــادات الشــاملة 

واإلبداعّيــة لدعــم وتطويــر املؤسســات 
اإلبداّعيــة واالجتماعّيــة، بالرشاكــة مــع 
اململكــة املتحــدة، وخمــس اقتصــادات 
ناشــئة رئيســّية حــول العــامل، بمــا فيهــا 

مــرص، وتتــّم الــرشاكات – عــى مســتوى 
السياســات واملؤسســات واألفــراد.

يف عــام 2018، نــرش كل مــن املجلــس 
يــًرا  يطــايّن ومعهــد جوتــه تقر الثقــايفّ الر

يلخــص نتائــج مــرشوع بحــي مشــرك. أكـّـد 
البحــث، الــذي ظهــر تحــت اســم "الثقافــة 
يف زمــن الّشــك"11، أن "قيمــة العالقــات 

الثقافّيــة يف املجتمعــات الــي تمــر بمراحــل 

6  www.britishcouncil.org
7  www.goethe.de
8  www.institutfrancais.com
9  www.prohelvetia.org
10  www.eunicglobal.eu
11  https://www.goethe.de/resources/files/
pdf165/culture_in_an_age_of_uncertainty.pdf

انتقالّيــة تكمــن يف إتاحــة فهــم أفضــل 
لتأثــري العالقــات الثقافّيــة وقيمتهــا." 

2011، لعبــت  يف أعقــاب الّثــورات العربّيــة يف 
املراكــز الثقافّيــة األوروبّيــة دوًرا كبــرًيا يف دعــم 

الّصناعــات الثقافّيــة واإلبداعّيــة يف الــّدول 
العربّيــة. حيــث شــهدت هــذه الفــرة تراجًعــا 

كبــرًيا يف اإلنتــاج الســينمايّئ، واملوســيقّي، 
واملــريحّ، كمــا تأثــر قطــاع النــرش بشــكل كبــري 
بســبب التوتــرات السياســّية، والوضــع األمــيّ  

يــة  يعــة يف اهليــاكل اإلدار ، والتغــريات الر
ــة  ّي ــة، والفــوىض اإلدار للمؤسســات الثقافّي

واملالّيــة يف جميــع مؤسســات الدولــة، 
ســواء كانــت حكومّيــة أو خاصــة، وانشــغال 

اجلمهــور بأولويــات سياســّية أخــرى. كمــا 
تراجــع إنتــاج الدرامــا، وتوقفــت رشكات 
اإلنتــاج عــن أنشــطتها، بانتظــار اســتقرار 
األوضــاع السياســّية واألمنّيــة. يف هــذه 

الفــرة، لعبــت برامــج الّدعــم املؤّســيّ واملنــح 
ــة دوًرا  ــة األوروبّي ــة للمراكــز الثقافّي اإلنتاجي
فاعــاًل يف دعــم قطــاع الّصناعــات الثقافّيــة 

ًرا. الــذي كان مــن أكــر القطاعــات تــّر

وقــد مّثلــت أزمــة وبــاء Covid-19 اختبــاًرا 
حقيقًيــا لقطــاع الّصناعــات الثقافّيــة 

واإلبداعّيــة يف العــامل مــن حيــث قــّوة القطــاع 
وتنظيمــه وقدرتــه عــى الّصمــود أمــام 
الكســاد الكبــري الــذي نجــم عــن الوبــاء. 

فقــد تأّثــر القطــاع باألزمــة الــي طالــت كل 
القطاعــات االقتصاديــة يف العــامل. وفًقــا 

للبنــك الــدويل، فقــد واجهــت معظــم بلــدان 
العــامل حــاالت ركــود يف عــام 2020. وقــد تصــل 

 1 تكلفــة األزمــة الصحّيــة احلالّيــة ألكــر مــن 
2020، كمــا أن منظمــة  يليــون دوالر يف عــام  تر
العمــل الدولّيــة توّقعــت أن يفقــد مــا يــراوح 

بــن 5 ، و25 مليــون شــخص وظائفهــم.
 

تأّثــر قطــاع الّصناعــات الثقافّيــة يف شــّى 
أنحــاء العــامل، وأعلنــت منّظمــة اليونســكو 
أننــا "نواجــه حالــة طــوارئ ثقافّيــة"، إال أّن 
حجــم الــّرر قــد تفــاوت مــن منطقــة إىل 
أخــرى ومــن دولــة إىل أخــرى وفًقــا لقــّوة 

القطــاع؛ مــن حيــث امتالكــه ألدوات 
قــادرة عــى حمايــة القطــاع ومؤّسســاته 

والفاعلــن فيــه مــن مبدعــن وفنانــن 
يــن. وتتمّثــل هــذه األدوات  وإدار

بشــكل رئيــي يف منظومــة السياســات 
واالســراتيجّيات املنّظمــة للقطــاع والــي 
تكفــل لــه الّدعــم واحلمايــة، كمــا تكفلهــا 

ــا.  ــا واقتصاديًّ ــه اجتماعًي للعاملــن ب

وقــد أّثــرت أزمــة COVID-19 عى 
األنشــطة األساســّية للعديــد مــن املنظمــات 

الثقافّيــة يف العــامل، بســبب اإللغــاء واســع 
النطــاق لألحــداث املجدَولــة، بســبب 

التوقــف املؤقــت أو الدائــم لألنشــطة، 
والتخفيضــات املؤقتــة أو الدائمــة يف أعــداد 

الّصناعــات الّثقافيــة واإلبداعيــة مــروة حلمــي
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الّصناعات 
الثقافّية 

واإلبداعّية
نظرة عى آليات 

ومبادرات الّدعم يف إطار 
 التعاون العريبّ األورويبّ 

عى خلفّية أزمة 
Covid-19

بقلم مروة حلمي

كيــف واجــه قطــاع الّصناعــات الثقافّيــة 
واإلبداعيــة يف العــامل، ويف املنطقــة العربّيــة، 

أزمــة الّركــود الكبــرية الــي ســّببها ظهــور 
فــريوس كوفيــد-19 منــذ نهايــة عــام 2019؟ 

هــل أثبــت القطــاع قدرتــه عــى املقاومــة، 
يف ظــّل هــذا التحــّدي الكبــري؟ كيــف كانــت 
اســتجابات احلكومــات، والقطــاع اخلــاص، 
ومؤّسســات املجتمــع املــديّن، والفاعلــن 

الثقافّيــن، والفّنانــن حيــال األزمــة؟ 
كيــف يمكــن االســتفادة مــن الّتجربــة يف 

ــا  مراجعــة الّسياســات املنّظمــة للقطــاع عاملًيّ
ــا، والتأكيــد عــى أثــره االجتمــايعّ  وإقليمًيّ

واالقتصــاديّ، وقدرتــه الفاعلــة يف املشــاركة 
ــة املســتدامة للــدول؟ يف تحقيــق التنمي

إن أهميــة الصناعــات اإلبداعيــة ال تنبــع 
فحســب مــن دورهــا الفّعــال يف تحقيــق 

التنميــة االجتماعّيــة، ولكــن تــأيت أيًضــا يف 
ــة  إطــار املســاهمة يف التنميــة االقتصادّي

للــدول. وفًقــا لليونســكو، فــإن "القطاعــات 
الثقافّيــة واإلبداعّيــة توفــر ماليــن الوظائــف 
يــد مــن جاذبّيــة املــدن، وتــدّر  حــول العــامل، وتز
ماليــن مــن اليــورو للدخــل القومــي للــدول".

ــة واإلبداعيــة  ــدات الصناعــات الثقافّي فعائ
يليــون دوالر ســنوًيا  تقــّدر ب 2.25 تر

عــى مســتوى العــامل، وتمّثــل 3% مــن 
الناتــج املحــي اإلجمــايل العاملــي1. كمــا 

1  الناتج املحي اإلجمايل )GDP( هو القيمة النقدية جلميع 

أنهــا توّفــر 29.5 مليــون فرصــة عمــل يف 
العــامل، وهــو رقــم يفــوق مــا يوّفــره قطــاع 

صناعــة الســيارات يف أوروبــا، واليابــان، 
والواليــات املتحــدة مًعــا. الّنســبة األكــر 
مــن هــذه الوظائــف تركـّـز يف قطاعــات 

ّيــة، واملوســيقى، والّنــرش.  الفنــون البرص
وأهــّم مــا يمــّز قطــاع اإلنتــاج الثقــايفّ 

أنــه قطــاع شــاب. ففــي أوروبــا، النســبة 
األكــر مــن العاملــن بقطــاع الّصناعــات 

الثقافّيــة تــراوح أعمارهــم مــا بــن 15 
ــا، يعمــل معظمهــم يف رشكات  و29 عاًم

 2.)Freelancers(ناشــئة وكمســتقّلن

ــة  ــة واإلبداعّي وتعــّد الصناعــات الثقافّي
مــن املحفــزات الرئيســّية للنمــو والتنــوع 

االقتصــاديّ واالجتمــايعّ، ويه مــن أرسع 
القطاعــات االقتصادّيــة نمــًوا يف العــامل، 
ومــن املتوقــع أن تصــل مســاهمتها إىل 

10% مــن الناتــج املحــي اإلجمــايلّ العاملــّي، 
وتشــمل قطاعــات عــّدة؛ منهــا قطــاع 

الســينما، املوســيقى، فنــون األداء، 
ــة  الفنــون التشــكيلّية، الّنــرش، احلــرف اليدوّي
يــويّن، الوســائط  والتصميــم، اإلنتــاج التليفز

ياضــات اإللكرونيــة  املتعــددة، واأللعــاب، والر
وغريهــا. وقــد قــّدر مؤتمــر األمــم املتحــدة 

يــع  للتجــارة والتنميــة أن حجــم إنتــاج وتوز
الســلع اإلبداعّيــة قــد حّقــق متوســط   نمــو 

ســنوي يبلــغ حــوايل 7 يف املائــة خــالل 
يــادة  الفــرة مــا بــن 2003 إىل 2015، مــع ز

الصــادرات العاملّيــة مــن 208 مليــار دوالر يف 
عــام 2002 إىل 509 مليــار دوالر عــام 2015.

وتحتــّل منطقــة آســيا واملحيــط اهلــادئ 
املرتبــة األوىل يف حجــم عائــدات الّصناعــات 
ــار دوالر و12.7 مليــون  ــة )743 ملي الثقافّي

وظيفــة(، تليهــا أوروبــا )709 مليــار دوالر، 
يــكا الشــمالّية  و7.7 مليــون وظيفــة(، وأمر

620 مليــار دوالر و4.7 مليــون وظيفــة(،  (
ــار دوالر و1.9  ــكا الالتينيــة )124 ملي ي أمر

يقيــا والــرشق األوســط  مليــون وظيفــة(، وأفر
)58 مليــار دوالر، 2.4 مليــون وظيفــة(3.

إن حجــم التأثــري االجتمــايعّ واالقتصــاديّ 
للصناعــات الثقافّيــة واإلبداعّيــة ونســبة 

مشــاركتها يف الناتــج القومــّي للــدول 
ا عــى االهتمــام الــي توليهــا  يعتــر مــؤرّشً

الــدول بهــذه الّصناعــات. وهــو أمــر مرتبــط 
بشــكل مبــارش بعوامــل مختلفــة منهــا، 

عــى ســبيل املثــال ال احلــرص: الّسياســات 

السلع واخلدمات التامة الصنع املصنوعة داخل بلد ما خالل 
فرة محددة. يوفر الناتج املحي اإلجمايل ملحة اقتصادية عن بلد 

ما، وُيستخدم لتقدير حجم االقتصاد ومعدل النمو.

2  Unesco Report "Cultural times, the first 
global map of cultural and creative industries"
3  https://ec.europa.eu/culture/news/european-
commission-publishes-research-study-impact-
covid-19-international-cultural-relations

يعيــة  املنّظمــة للقطــاع، املنظومــة الترش
االقتصادّيــة  بالتســهيالت  باملرتبطــة 

ــة،  ّي ــة الفكر ــة، حقــوق امللكّي والرائبّي
سياســات االحتــكار وعوامــل أخــرى. 

يف املنطقــة العربّيــة، ال يــزال مصطلــح 
"الّصناعــات الثقافّيــة" يشــوبه خلــط كبــري. 

فهــو يســتخدم بشــكل شــائع لإلشــارة 
ــة، بينمــا ال يضــّم  ــة واليدوّي للصناعــات الراثّي

ــة،  املفهــوم الشــامل للصناعــات اإلبداعّي
ج تحتــه مــا يقــرب مــن 13  والــذي ينــدر

صناعــة عــى األقــل. لذلــك فإنــه، يف أغلــب 
الــّدول العربّيــة، ال يتــّم التعامــل مــع 

ــة كقطــاع متكامــل، بــل  الّصناعــات الثقافّي
مــع كل صناعــة عــى حــدة، بينمــا تغيــب 

االســراتيجّية العامــة الــي تــرايع التكامــل 
والتنســيق. لــذا، فمازالــت الصناعــات 

اإلبداعّيــة بمعناهــا األشــمل تعــاين مــن 
الكثــري مــن املشــكالت واملعّوقــات، مــن 
أهّمهــا: غيــاب السياســات والقوانــن 

الداعمــة، غيــاب املعلومــات واإلحصــاءات- 
ســواء عــن الصناعــات أو عــن أثرهــا 

ّيــة، غيــاب  ، قوانــن امللكّيــة الفكر االقتصــاديّ
يــة الالزمــة إلدارة القطــاع،  اهليــاكل اإلدار

أو التبــاس أدوارهــا وغيــاب التنســيق فيمــا 
ّيــة. بينهــا، باإلضافــة إىل نقــص الكــوادر اإلدار

تشــهد الفــرة احلاليــة، ومنــذ ّســنوات 
ِعــدة، انفتاًحــا كبــرًيا للمجــاالت الثقافّيــة 

والفّنّيــة يف دول اخلليــج العــريّب، والــي 
تعمــل عــى فتــح أســواق كبــرية للمنتجــات 

الثقافّيــة واإلبداعّيــة مــن خــالل العديــد 
ــات  ــة واملهرجان ــات الثقافّي مــن الفعالي

واملعــارض الفّنّيــة. هــذا التغــري يف التوجهــات 
اخلليجّيــة تجــاه الثقافــة والفنــون قــد 

أتــاح فرًصــا جديــدة للمنتــج الثقــايفّ 
العــريّب، بــل وللكثــري مــن الفنانــن العــرب 

يف املجــاالت املختلفــة؛ مثــل الســينما، 
يــة،  ح، والفنــون البرص واملوســيقى، واملــر

نظــًرا لوفــرة اإلمكانيــات املالّيــة الكبــرية 
الــي تســاعد عــى اإلنتــاج والتنّقــل.

ففــي اململكــة العربّيــة الســعودّية عــى 
يــاض،  ســبيل املثــال، أصبــح موســم الر
وهــو مهرجــان ترفيهــّي عاملــّي يقــام يف 

واحــًدا  ياض عاصمة اململكــة،  مدينة الر
ــة  ــة اإلقليمّي مــن أهــم الفعاليــات الثقافّي

الــي تســتقطب عــدًدا كبــرًيا مــن فنــاين 
املنطقــة. يهــدف املهرجــان إىل تحويــل 

يــاض إىل وجهــة ترفيهيــة ســياحّية  مدينــة الر
عاملّيــة، وفقــا ألهداف برنامــج جــودة احليــاة، 

 .2030 وهو أحــد برامج رؤيــة الســعودية 
يــاض للمــرة األوىل  انطلــق موســم الر
 10 يف العــام 2019 واســتقطب أكــر مــن 

ماليــن زائــر، ثــم انطلــق موســمه الثــاين 
 2020 2021 بعــد توقفــه عــام  20 أكتوبــر  يف 

بســبب جائحة فــريوس كورونــا. هــذا إىل 
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ســيتم يف الفــرة املقبلــة نــرش دراســة 
 Open( يــف لســامية العبيــدي وناديــة الرش

Society( حــول اإلنتــاج االجتمــايعّ يف 
يقيــا. منطقــة الــرشق األوســط وشــمال افر

"العاملــون الســلوفينّيون يف ميــدان الثقافــة 
 Slovenian ("19- واإلبــداع زمــن الكوفيــد
 Cultural and Creative Workers in

 Times of Covid-19( و "فــن البقــاء"
)The Art of Survival(: دراســات بحثّيــة 

أجراهــا بوليجــون )ليوبليانــا( حــول تأثــري كوفيــد 
ّيــة(:  -19 عــى القطــاع الثقــايّف )باللغــة اإلنجلز

 )State of the Arts( "وضــع الفنــون"
: دراســة عــن الفنــون يف املجــال الرقمــّي العــام 
)يف إطــار مهرجــان Freiraum الثــاين/ املختــر 

يــف 2022  املشــركCommon Lab، خر
ّيــة(:  باللغــة اإلنجلز

"تحليــل معــارص للديناميــات الثقافّيــة يف 
 Analyse contemporaine( "تونــس

 des dynamiques culturelles à
l´oeuvre en Tunisie(: دراســة لشــريان 

زاق حــول الديناميــات  بــن عبــد الــر
الثقافّيــة يف تونــس  )باللغــة الفرنســّية(:

إقامة جسور جديدة للتواصل 
بن قطاعات الفنون والثقافة 

وحكومات الدول. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

األزمــة بوصفهــا حالــًة مســتدامة 

بعــض املبــادرات

انطلقــت يف تونــس عــام 2013 حركــة ثقافّيــة 
تطالــب احلكومــة بقانــون يحمــي الفنانــن.

تطلــق منظمــة العمــل لألمــل مبــادرة 
جديــدة بالتعــاون مــع منظمــة اتجاهــات 

ــر آليــات احلمايــة االجتماّعيــة  لتطوي
الــي يقودهــا الفنانــون يف ثــالث 

يا. دول: لبنــان واألردن وســور

موارد

 "وضــع الفنانــن القانــويّن"،
:)Le statut de l'artiste( 

دراســة لســوزان كابيــاو حــول وضــع الفنانــن 
القانــوين يف تونــس )قانــون مقــارن، باللغــة 

 الفرنســّية(:

 Emerging( "اخلــروج مــن الكهــف"
from the Cave(: بتكليــف مــن 

معهــد Sundance دراســة ) باللغــة 
ّيــة( حــول تجــارب الفنانــن خــالل  اإلنجلز

 Black 19 وانتفاضــة-Covid جائحــة
Lives Matter )حيــاة الســود مهمــة(:
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دعم استكشاف النماذج املالّية 
املختلفة واستريادها من القطاع 
املستقّل لدعم االستدامة املالّية.

 
دعم املنّظمات الي تّتبع نهًجا تصاعدًيّا 
من القاعدة إىل القّمة يف قطاع الفنون 

والثقافة؛ إذ يمكن مثًا للجمعّيات/
املبادرات/االتحادات البديلة الي 

ُينشئها فّنانون ومبدعون غري تابعن 
ّية تسهم  ر للدولة أن ُتمّثل عملّيات تحّر

ير املصري، وتسهيل التواصل  يف تقر
املجتميّ، وبناء الثقة، ورفع أصوات 
املشاركن، وّاتخاذ إجراءات مشرتكة.

Lessons for the Future
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تطوير تعليم الفنون والثقافة، وكذلك 
يب عليها ملعاجلة نقص  فرص التدر
املهنّين، ولسّد النقص يف املعرفة 
بكيفّية إدارة املروعات الثقافية. 

التوّسع يف دراسة املنّصات الرقمّية 
واالستثمار فيها. 

تمكن الفاعلن الثقافّين من 
فهم املنّصات الرقمّية والعمل 

الرقميّ، من حيث إمكانّية الوصول، 
والتمويل، وصنع القرار. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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دراسة جائحة كوفيد-19 وفهم تأثريها 
يف العمل الفّي واإلنتاج، واضطرار 

الفّنانن إىل تغيري ممارساتهم يف 
عملّيات اإلدارة واإلبداع، فضًا عن 

تنشئة اجلمهور ثقافًيّا. 

جمع البيانات، وإجراء البحوث حول 
األثر االقتصاديّ واالجتمايعّ، والتقييم، 

وتطوير ثقافة اجلمهور لطرح خاصة 
ذلك األثر عى احلكومات، يك تتمكّن 

من فهم أهّمّية الفنون والثقافة 
يادة دعمها  وتقّبلها بشكل كامل، وز

)باستخدام معايري اإلباغ االجتمايعّ، 
الي تستند بالفعل إىل مجموعة 
من البيانات النوعّية والكّمّية يف 

تقييم األعمال االجتماعّية والثقافّية 
وإظهار آثارها عى املدى البعيد(. 
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خطوط توجيهية للمستقبل
تم التعبري عنها ومناقشــتها خال اجتماعات 

املائدة املســتديرة للخرباء.
يســبايل. جمعتها دنيا حاق ومود قمر  وتوماس فان ر

رتها ســناء وشتايت. راجعتها وحّر
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الّصناعات الّثقافية واإلبداعية  147  
مــروة حلمــي  

Dear Mom  154  
يــك تــاس باتر  

يوميات   بريوت  158  
مــي مرصي  

باإلنابة حكاية نزوح  160  
ســايل ســمعان, إلزابيّتــا كــوكّارو  

سايل سمعان "قيد التنفيذ"  162  

غبار  164  
ميــار أليكســان, لويــز نــورا هوكســرا, حــور ملــص، عبــده عنيــي  

نحو مزيد من االستقرار يف القطاع الثقايف؟  168   
أفكار للتأمل   

ابراهيــم املزنــد  

ينا كاميي )3/2( صابر  172  
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Oussama Tabti 
Homo Carduelis: 
Inside the Gilded Cage
by Aude Tournaye 
Hanging on the wall, like a minia-
ture cityscape, are some 30 empty 
birdcages, each with a speaker as 
their sole occupant. While some are 
elaborate and clad in gold or silver, 
others are rusty and have been bat-
tered by the passage of time. From 
their dense latticework, a rising choir 
of chirps, trills, silences, and warbles 
emanates. The song is that of the 
goldfinch, Carduelis-Carduelis in 
Latin or El Meknine in Algerian,  
where it has become a treasured 
companion. Buff and white with a 
face dipped in vermilion and wings 
lacquered in gold, the goldfinch 
grew to be central to the iconog-
raphy of love and liberty. Yet, while 
the finch may embody freedom, its 
existence has become endangered 
and rhythmed by its domestication. 
This is where Tabti's installation 
returns the metaphor to mankind: 
while we sing of the finch's flight and 
beauty, have we become entrapped 
ourselves?

Once one notices that in fact, the 
speakers inhabiting the cages are 
not resounding the bird's song but 
that of humans imitating them, 
this becomes all the more evident. 
Similarly, the work's title Homo 
Carduelis underscores this. As such, 
the installation functions as an overall 
portrait of the willed mindlessness 
of the masses, of the ever-present 
disillusion of a life circumscribed by 
the iron cage of rationalization and 
self-indoctrination. In Tabti's work, 
whether there is a place one belongs 
or whether one's home is where one 
lives is immaterial: the longing is 
there—it infiltrates every installation, 
video, document, and work on paper 
as a sometimes subtle, sometimes 
glaring inconsistency in otherwise 
banal and workaday objects and 
situations. In earlier works such as 
Sweet Home (2019) or Parlophones 
(2021), the home is contained, im-
posed, or denied by society. In Homo 
Carduelis, however, it is self-inflicted 
and thus more universal. By varying 
the scale, number, and materiality 
of the cages, and discovering, in 
their symbolic content, their inner 
violence, danger, and loss, Tabti 
orchestrates a mirror image of a so-
ciety in which both the rich and poor 
have entrapped themselves. 

Homo Carduelis: Inside the  
Gilded Cage is on view at Bozar 
from 18 November 2022 until 29 
January 2023.

Born in Algeria in 1988, Oussama 
Tabti is a visual artist, lives and works 
in Brussels. His work questions 
hermetic geopolitics, consisting of 
impassable frontiers and cultures 
that fold up on themselves. In his 
own way he denounces the difficulty 
of moving in a world that is indeed 
globalized yet also suspicious, 
frightened by the 'stranger' and by 
differences.
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أســـامة ثابي
Homo Carduelis:

من داخل القفص املذهب
ود تورناي

ُ
بقلم أ

عــى حائــط املعــرض، تتــدىل كمدينــة مصغــرة 
أقفــاص طيــور فارغــة يقــارب عددهــا 30 
قفًصــا، ال يــؤوي كل منهــا ســوى مكــر 

صــوت وحيــد. بعضهــا متقــن الصنــع 
ومكســو بالذهــب أو الفضــة، والبعــض 

اآلخــر صــِدئ أكل عليــه الدهــر ورشب. مــن 
خلــف عرائشــها الســميكة تصــدح أصــوات 

يــد وشــدو، وســكتات،  جوقــة كلهــا تغر
وشقشــقة، وأنشــودتها صــوت طائــر 

"أوكاردويليس-كاردويليســكما"  احلســون، 
ُيســمى بالالتينيــة أو املكنــن كمــا ُيســمى 
يــًزا.  يف اجلزائــر، الــي أصبــح فيهــا رفيقــا عز

فقــد صــار طائــر احلســون، بلونــه البــي الفاتــح 
ج باألبيــض، ووجهــه املغمــوس  املمــزت

باللــون القرمــزي، وأجنحتــه املطليــة 
يــز، يحتــل مكانــة خاصــة بــن أيقونــات  باإلبر

يــة. لكــن عــى الرغــم مــن أن  احلــب واحلر
يــة، فــإن إيداعهــا  العصافــري قــد تجســد احلر

األقفــاص أصبــح يهــدد وجودهــا ويحــدد 
إيقاعــه. وهنــا تــرد قطعــة ثابــي الفنيــة 

يــة: هــل نتغــىن بتحليــق  مجازهــا إىل البرش
العصافــري وجماهلــا، يف حــن أننــا قــد صــار 

كل منــا أســرًيا، حبيــس األقفــاص؟

 وبمجــرد أن يالحــظ املــرء أن مكــرات
الصــوت الــي تســكن األقفــاص ال تــردد 

أناشــيد العصافــري، بــل أصــوات بــرش 
يقلدونهــا، تــزداد هــذه الرســالة تجلًيــا. 

وباملثــل، فــإن عنــوان العمــل "هومــو 
كاردويليــس" )اإلنســان احلَّســون( يؤكــد عــى 

هــذا املعــىن. وبالتــايل، فــإن العمــل الفــي 
يرســم صــورة شــاملة لتغييــب اجلماهــري 

ــد لعقوهلــم، وخليبــة األمــل املالزمــة  املُتعمَّ
حليــاة تقيدهــا األقفــاص احلديديــة املتمثلــة 

يف العقلنــة وتلقــن الــذات. فالشــعور الــذي 
ينتقــل إىل املشــاهد لعمــل ثابــي الفــي 

ُمفــاده أن ال أهميــة ملــا إذا كان هنــاك مــكان 
ينتمــي إليــه املــرء، أو إذا كان املــرء ينتمــي 

ملســكنه: فاحلنــن يظــل موجــوًدا — يتســلل 
إىل كل قطعــة فنيــة، وكل فيديــو، ووثيقــة، 

وعمــل عــى الــورق، يف شــكل تناقضــات، 
تــارة تكــون خفيفــة خفيــة، وتــارة تكــون 

صارخــة يف أشــياء ومواقــف تكــون فيمــا 
عــدا ذلــك يوميــة، بــل عاديــة. ويف أعمالــه 

 Sweet( "يــز الســابقة مثــل "مــزنيل العز
 ،)2021 Home –2019( و "البارلوفــون" )
إمــا يحــاوط املجتمــع املــزنل، أو يفرضــه، 
أو يرفضــه. أمــا فيهومــو كاردويليــس، 

فالســاكن يفــرض هــذا عــى نفســه، وبالتــايل 
ع ثابــي  تصبــح التجربــة أكــر عامليــة. ُينــوِّ

أحجــام األقفــاص، وعددهــا، واملــواد الــي 
ُتصنــع منهــا، مستكشــًفا يف محتواهــا 

الرمــزي العنــف، واخلطــر، والفقــدان 
الداخــي الكامنــن فيهــا، ُمشــكاًّل صــورة 
طبــق األصــل ملجتمــع صــار فيــه األغنيــاء 

والفقــراء محبوســن عــى حــد ســواء. 
ســُتعرض مشــاركة أســامة ثابــي يف بــوزار 

.2023 30 ينايــر  2022 إىل  17 نوفمــرب  مــن 

ولــد أســامة ثابــي يف اجلزائــر عــام 
1988، وهــو فنــان تشــكيي يعيــش 

يف بروكســل ويعمــل فيهــا.
 تتصــدى أعمالــه الفنيــة للجغرافيــا 

السياســية املســتغلقة، الــي تتكــون مــن 
حــدود تســتعي عــى العبــور، وثقافــات 

تنطــوي عــى نفســها. كمــا يســتنكر، 
يقتــه اخلاصــة، صعوبــة التحــرك يف  بطر

عــامل يخضــع بالفعــل للعوملــة، إال أنــه 
يف الوقــت ذاتــه متوجــس وخائــف مــن 

يــب" ومــن االختــالف. اآلخــر "الغر
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Lessons for the Future 
Expressed and put forward  
by participants in the Halaqat 
expert roundtables.

Collected by Dounya Hallaq,  
Maud Qamar, Tomas Van Respaille. 
Edited by Sana Ouchtati.
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Address fairness in 
cultural collaboration 
by deconstructing and 
questioning cultural relations. 

Promote long term sustainable 
relations and a more balanced 
approach in cultural relations. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

175العاقــات الثقافيــة املتكافئــة 134



Address EU-LAS (League of 
Arab States) cultural relations 
and imbalances through 
concrete projects and a 
more horizontal approach. 

 Dissociate cultural work from 
the diplomatic umbrella to 
avoid the pitfalls of having 
to use culture as a tool for 
influence, distinguishing 
‘cultural diplomacy’ from 
‘international cultural 
relations’.

Lessons for the Future
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Model and develop 
programmes based on the 
needs from the region and 
not based on topics decided 
at EU political level.

Give preference to thematic 
rather than geographical 
focuses or programmes.

Maintain and promote a 
space for critical thinking 
wherein different narratives 
are displayed and alternatives 
are offered to partners.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

177العاقــات الثقافيــة املتكافئــة 132



Decolonize the cultural 
institutions (including 
the national cultural 
institutes) and provide more 
transparency on their work 
in the Arab world (budget, 
priorities, the influence of 
local communities, etc.)
 

Lessons for the Future
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Unfold neo-colonial 
frameworks: islamophobia, 
BDS censorship, 
greenwashing, etc. and 
put greater focus on the 
creation and structuring 
of the sector rather than 
on political agendas.
 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Promote the integration of 
cultural goods and artists’ 
work into the European 
markets based on article 
16 of the UNESCO 2005 
Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity 
of Cultural Expressions 
thereby promoting equity 
rather than equality.

Lessons for the Future
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Give visibility to the creation(s) 
from the Arab world within 
EU institutions and within the 
region itself. (For example, 
through EUNIC members in 
the region and the embassies 
of Member States). 

Acknowledge the importance 
of a structured dialogue 
between states (governments) 
and cultural operators.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

RESOURCES

EUNIC – European Union National 
Institutes for Culture commissioned a 
toolkit for fair collaborations:

"Fair Culture" is an initiative by  
the German National Commission  
for UNESCO:

"Beyond Curiosity and Desire: 
Towards Fairer International Collabo-
rations in the Arts" (2018) is a toolkit 
written by IETM in collaboration with 
DutchCulture and On The Move:
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Zohra Benhammou
 & Romy Vanderveken

Ana w Yek Audiovisual Residency 

Zohra Benhammou & Romy 
Vanderveken participated in the 
Halaqat audiovisual residency in 
collaboration with Atelier Graphoui, 
Cinemaximiliaan and Sound Image 
Culture – SIC.

Ana w Yek

Tuesday 7th of July. Sanaa visiting 
Zohra’s new home. Alexandra is 
making pictures. Romy does a 
soundcheck.
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ــة ّي إقامــة للفنــون الســمعّية البر أنا وياك زهرة بنحمو ورومي فانديرفكن

صــور فيلــم "أنــا ويــاك" العالقــة املتشــابكة 
بــن املخرجــة وشــقيقتها التــوأم ســناء. 

فبعــد احليــاة الــي مل تفرقــا فيهــا عــى مــدى 
يــن عاًمــا، تنتقــل ســناء وُزهــرة  ســبعة وعرش

مــن شــقتهما يف بروكســل. وبينمــا كانــت 
ســناء يف خضــم ترتيــب شــقتها وتأســيس 
حياتهــا اجلديــدة وفًقــا لتعاليــم اإلســالم، 

تجــول ُزهــرة يف املــكان، تلتقــط بالكامــريا 
صــورا ألختهــا ســناء ويه تمــارس شــعائرها 

اجلديــدة، وتصــور مــا تواجهــه عــى مــدار 
املواقــف اليوميــة. ومــع اختيــار ســناء لالتجــاه 

للديــن اإلســالمي، تجــد ُزهــرة نفســها يف 
ســي وراء األمــل يف التوفيــق بــن هويتيهــا: 

املغربيــة والبلجيكيــة. يبــدو أن شــقة ســناء 

اجلديــدة مــا يه إال إعــالن ينــئ بــأن عالقــة 
التوأمــة الــي كانــت تربطهمــا قــد انفصمــت، 

ومل تُعــد كمــا عرفاهــا طــوال حياتهمــا.

183العاقات الثقافية املتكافئة 126



Zohra Benhammou
 & Romy Vanderveken

Ana w Yek Audiovisual Residency 

Ana w yek portrays the intricate 
relationship between the filmmaker 
and her twin sister Sanaa. After 
twenty-seven years of living together, 
Sanaa and Zohra move out of their 
apartment in Brussels. Whilst Sanaa 
is in the midst of the renovation of 

her new apartment and establishing 
her life according to Islam, Zohra 
captures, with her camera, Sanaa’s 
new rituals and her confrontations 
throughout daily situations. With 
Sanaa’s choice for faith, Zohra finds 
herself hoping to reconcile her 

Moroccan with her Belgian identity. 
The construction of Sanaa’s new 
apartment seems to announce the 
end of their twinhood, as they have 
known it.
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ــة ّي إقامــة للفنــون الســمعّية البر أنا وياك زهرة بنحمو ورومي فانديرفكن

يـــاك و  أنـــا 

ــن،  ــي فانديرفكــ ــو ورومـ ــرة بنحمـ شــاركت زهـ
ــة للفنــون  ــالم يف إقامـ ــعات األفــ صانـ

 Atelier Graphoui يــة يف الســمعية البرص
و Cinemaximiliaan وبمشــاركة 
Sound Image Culture – SIC

185

يــارة ملــزنل  الثالثــاء 7 يوليــو. ســناء يف ز
ُزهــرة اجلديــد. الكســندرا تلتقــط الصــور. 

رومــي تقــوم بفحــص جــودة الصــوت.
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The 
Myth of 
Institu-
tionalised 
Fairness
by Shiran Ben 
Abderrazak

Ubi fracassorium, 
ibi fuggitorium — 
where there is a 
catastrophe, there 
is a breakaway. 

Giorgio Agamben, Polichinelle or 
Entertainment for Kids in Four Scenes, 2017

The Mediterranean Sea: an ultra-mil-
itarised border/graveyard; access to 
European territory: an obstacle course 
that even the privileged are beginning 
to endure; the European Union: in-
creasingly contested by various popu-
list and demagogic currents; as for the 
federating myth that would allow us 
to grasp the extreme diversity of the 
contexts and realities of the territories 
of the 'other shore' under a common 
name, even the most idealistic no 
longer venture to do so. Our era is one 
of fragmentation, closure and division. 
Some might think that fortunately we 
still have culture to heal our wounds... 
and if it is true that this sector of 
activity has the potential to change 
the perceptions of consciousness and 
thus to be able to change the world, 
it remains dependent on the material 
constraints that are necessary for the 
making of its productions. 

Thus, if we wish to see the emer-
gence of common cultural produc-
tions that are the fruit of cooperation 
between cultural operators (insti-
tutions, organisations, artists, etc.) 
from these geographical areas sepa-
rated by economic and geopolitical 
contexts that have been seized upon 
and played out by malevolent and 
opportunistic ideologues on all sides, 
and if we hope that these artistic and 
cultural productions will alter the 
perception of audiences on these 
artificial barriers, thereby giving the 
possibility for positive change in the 
relations between our populations 
and territories, then it is imperative 
to consider that such cooperation 
be based on equitable and balanced 
relations. This means that the actors 
in these forms of cooperation and 
collaboration have access to the 
same resources, share the same vi-
sion and interests in relation to these 
collaborations and have the same 
level of commitment and responsibil-
ity for carrying them out. 

But, if we start to question this 
concept of equitable and balanced 
cultural cooperation in depth, then 
many questions arise. We will try to 
dialectically oppose them to make 
it easier to present them and to 
identify the ways out that might allow 
us to rationally escape the disaster. 
The starting point will be pragmat-
ic: let us start from the problems 
on the ground which—in concrete 
terms and on a daily basis—limit the 
possibilities of equitable cultural 
cooperation between European 
operators and the operators of these 
other worlds for which a single label 
is not obvious. Let us confront them 
with what determines and conditions 
them: politics, international relations, 
the post-colonial. Finally, let us go 
beyond this state of affairs and try to 
sketch and envision pragmatic per-
spectives to break the deadlock. 

 So let us talk about the means of 
cultural operators, from whom we 
expect the implementation of these 
equitable and balanced cultural 
relations that we would like to see 

change things. On the European 
side, both national and community 
cultural policies are subject to the 
same economic tensions as the rest 
of public policies: austerity and the 
reduction of subsidy mechanisms to 
the bone, with the intention to prior-
itise the creation of economic value 
(without necessarily helping to ac-
quire the skills necessary to achieve 
this intention). So, it is certain that, 
as seen from territories where the 
very term "cultural policy" is science 
fiction, these means seem and 
remain formidable, yet the reality on 
the ground is quite different from the 
point of view of the operators who 
are more and more numerous, albeit 
with increasingly limited means and 
greater competition. As far as the 
cultural operators of the southern 
Mediterranean countries are con-
cerned, over the last twenty years, 
the states have only truly considered 
culture as a threat to authority that 
must be kept under the watchful eye 
and thumb of censorship and/or as 
a tool for marketing tourism through 
folklorisation. Without cultural 
policies or subsidy mechanisms, 
and without the recognition and 
valorisation of the creative economy 
and cultural operators as economic 
agents, they have almost no means 
from the local level. As it stands, it is 
thus clear that the gap in the material 
conditions available to operators pre-
vents the establishment of equitable 
cultural cooperation, even if only in 
terms of resources. 

But what is it, then, despite this 
observation and state of affairs, that 
allows cultural cooperation to be 
carried out or not? Well, to answer 
this question, we must look at things 
from the point of view of coopera-
tion, development and international 
relations, given the bulk of cultural 
cooperation is almost exclusively in 
these three modes of intervention in 
the framework of international policy. 
The majority of cultural coopera-
tion projects between European 
countries and the countries of the 
southern Mediterranean are only 
implemented and financed by the 

Shiran Ben Abderrazak The Myth of Institutionalised Fairness

Fair Cultural Relations186 123



cultural diplomacy institutions 
of the various EU Member States 
and/or, since the establishment of 
Mogherini's global EU strategy, by 
their unification under the EUNIC 
banner and under the aegis of the 
European Union delegations. This 
means that the funding that allows 
the development of these cultural 
cooperation projects between cultur-
al operators is funding that aims to 
establish and achieve diplomatic and 
political objectives, and not cultural 
or artistic ones. 

This opens up a number of questions 
relating to the choice of European 
cultural operators who are invited 
to participate in these projects and 
also questions relating to the cultural 
and structuring issues of the sectors, 
operators and cultural policies of 
the countries around the southern 
Mediterranean. The vast majority 
of these programmes and projects 
position themselves as arbiters of the 
structuration in the countries where 
they are invited and end up giving 
the impression that the operators of 
these countries would have a say in 
what is done with this funding. On the 
one hand, this totally obscures the 
neo-colonialism that has been hidden 
behind and underlies these proce-
dures and intervention mechanisms 
while, on the other hand, it induces 
many of these operators from these 
countries to forget that the European 
Union and its institutions have 
absolutely no obligation towards 
the citizens of third countries, and 
that the issue of post-colonial debt 
must first and foremost be settled 
internally in the countries from which 
these operators come, and, possibly, 
on European territory by raising the 
awareness of European citizens. 
Before trying to influence institutions 
of which they are not nationals, it is 
necessary to have a say in one's own 
institutions and state. This demon-
strates that the mechanism by which 
cultural cooperation is currently 
implemented between these territo-
ries is deeply flawed and corrupted. 
How then can we expect fairness and 
equity to emerge in and from them? 

Thus, it is essential to conceive of 
ways to enable the development 
of truly equitable and balanced 
cultural cooperation. If we go 
to the heart of the situation, the 
fundamental reason that prevents 
cooperative projects from being 
equitable and balanced stems from 
the relationships of dependence in 
which the operators of the south-
ern Mediterranean countries are 
entangled; specifically, not only 
financial dependence in the first 
place, but also the dependence 
for meeting potential partners. 
Therefore, it is firstly a question of 
not being financially dependent, 
although to achieve this goal there 
are not hundreds of possibilities. It 
is rather a question of acceding to 
develop commercial and marketing 
skills that allow them to play the 
"game" of the creative economy and 
to economically valorise part of their 
cultural and artistic activities. It is 
certain that this option is intellectu-
ally demanding for a large number 
of artists and cultural operators, but, 
given the context of the territories 
in which they operate, there are not 
hundreds of solutions. Secondly, 
it is a question of them no longer 
being dependent on the networks of 
cultural diplomacy to find partners 
with whom to develop cooperative 
projects. This means being more 
proactive and learning to build net-
works. Finally, it is also necessary to 
master the techniques of advocacy 
and negotiation with authorities and 
the administration to be able to start 
influencing their territories and no 
longer be considered by their states 
as agents of foreign policies (rightly 
and unintentionally, all too often). 
To sum up, as long as we are not 
capable of constituting ourselves 
as a credible force of proposal on 
our territories, there will be no real 
internal structuring nor, de facto, 
any possibility for equitable and bal-
anced cultural cooperative projects. 
In conclusion, it is certain that the 
picture being painted is rather dark. 
However, it reflects a major aspect 
of the reality of cultural coopera-
tion that is regularly obscured for 

a variety of reasons related to the 
malfunctioning of international coop-
eration mechanisms. For those who 
doubt, I will ask a simple question: 
if what is described here is exag-
gerated, why, after more than thirty 
years of North Shore-South Shore 
cultural cooperation and hundreds 
of millions of Euros having been 
invested, are we still asking ourselves 
these questions? It is high time we 
look at what we are really doing and 
to stop hiding from the truth: either 
we agree that this is just another 
occupation and stop with the prop-
aganda that culture will change the 
world, or we must resign ourselves to 
changing our methods and means of 
intervention..
Shiran Ben Abderrazak

Former Executive Director, 
Rambourg Foundation (Tunisia)
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ليــس لديهــم أي الــزتام عــى اإلطــالق 
اتجــاه مواطــي بلــدان العــامل الثالــث، وأن 

مســألة َدْيــن مــا بعــد االســتعمار يتعــن 
ــا يف  أوال وقبــل كل يشء تســويتها داخلي

البلــدان الــي يــأيت منهــا العاملــون بالقطــاع 
، بــل وقــد يتعــن أيضــا تســويتها يف  الثقــايفّ

املناطــق األوروبّيــة مــن خــالل نــرش ويع 
املواطنــن األوروبّيــن. وقبــل الــرشوع يف 

محاولــة التأثــري عــى مؤسســات هــم ليســوا 
مــن مواطنيهــا، يصــري مــن األهميــة بمــكان 

أن يكــون هلــم رأي وتأثــري يف مؤسســاتهم 
ودوهلــم، إذ إن هــذا مــن بــاب أوىل. وهــذا 

يظهــر أن اآلليــات الــي يتــم بهــا حاليــا تنفيــذ 
التعــاون الثقــايفّ بــن تلــك املناطــق يشــوبها 
الكثــري مــن العيــوب والفســاد؛ أنَّ لنــا إذن 

أن نتوقــع نشــوء العدالــة واإلنصــاف فيهــا؟ 
مــن هنــا، فمــن الــروري التفكــري يف ســبل 

تمكــن مــن تحقيــق تعــاون ثقــايفّ حقيقــي 
منصــف ومتــوازن. يتبــن مــن النظــرة 
املتفحصــة أن الســبب اجلوهــري الــذي 

يحــول دون تحقيــق اإلنصــاف والتــوازن 
يف مرشوعــات التعــاون هــو عالقــات 

التبعيــة الــي تكبــل العاملــن بالقطــاع 
الثقــايفّ يف دول جنــوب املتوســط. وهــذه 

التبعيــة ماليــة يف املقــام األول، ليــس هــذا 
فحســب، بــل وتمتــد لتشــمل إيجــاد الــرشكاء 

املحتملــن. وبنــاء عليــه، فاألمــر يتوقــف 
أوال عــى إنهــاء التبعيــة املاليــة. ولتحقيــق 

هــذه الغايــة، ال توجــد ســوى حفنــة مــن 
االحتمــاالت؛ عليهــم أن يتقبلــوا تنميــة 
ــة والتســويقية لديهــم،  ي املهــارات التجار

ممــا يتيــح هلــم املشــاركة يف لعبــة االقتصــاد 
اإلبــدايع إلضفــاء قيمــة اقتصاديــة عــى 

ــة.  ــة والفنّي جانــب مــن أنشــطتهم الثقافّي
ومــن املؤكــد أن هــذا اخليــار يتطلــب الكثــري 

عــى املســتوى الفكــري بالنســبة لعــدد 
كبــري مــن الفنانــن والعاملــن بالقطــاع 
؛ لكــن بالنظــر إىل ســياق املناطــق  الثقــايفّ

الــي يعملــون بهــا، فــإن احللــول محــدودة. 
ثانيــا، تتعلــق املســألة بعــدم االســتمرار 

يف االعتمــاد عــى شــبكات الدبلوماســّية 
الثقافّيــة أمــال يف إيجــاد رشكاء يؤسســون 

معهــم مرشوعــات للتعــاون. وهــذا يعــي أن 
يكونــوا أكــر اســتباقية وأكــر قــدرة عــى تعلــم 

بنــاء الشــبكات. وأخــريا، فمــن الــروري 
أيضــا إتقــان أســاليب الدعــوة والتفــاوض 
مــع الســلطات واحلكومــة إلحــداث األثــر 
يف مناطقهــم، ويك تتغــري نظــرة دوهلــم 

وتكــف عــن اتهامهــم بالعمالــة للسياســات 
األجنبيــة، الــيء الــذي يحــدث عــن حــق 

رة. وإجمــاال،  ودون قصــد، وبصــورة متكــر
يــن  يمكــن القــول أنــه طاملــا أننــا غــري قادر

ج بأفــكار إبداعيــة تقدميــة يف  عــى أن نخــر
مناطقنــا، فلــن يكــون هنــاك هيكلــة حقيقيــة 

مــن الداخــل، وســتنتفي احتماليــة إقامــة 
مرشوعــات تعــاون ثقــايفّ منصفــة ومتوازنــة. 

وختامــا، فمــن الواضــح أن الصــورة قاتمــة، 

ولكنهــا تعكــس جانبــا مهمــا مــن واقــع 
التعــاون الثقــايفّ املحــاط بالعقبــات دومــا 

لعــدة أســباب تتعلــق بقصــور آليــات التعــاون 
ح عليهــم  . أمــا املشــككون، فســأطر الثقــايفّ

ســؤاال بســيطا: إذا كان مــا تــم ذكــره 
ووصفــه مــن قبيــل املبالغــة، فلمــاذا، بعــد 

أكــر مــن ثالثــن عامــا مــن التعــاون الثقــايفّ 
بــن شــمال وجنــوب املتوســط، واســتثمار 

مئــات املاليــن، مازلنــا نســأل األســئلة 
عينهــا؟ لقــد آن األوان أن نعيــد النظــر فيمــا 

نقــوم بــه بالفعــل، وأال نغمــض أعيننــا عــن 
احلقيقــة: فإمــا أن نتفــق عــى أن ذلــك ليــس 

إال نوًعــا آخــر مــن االحتــالل ونتوقــف عــن 
الرويــج بــأن الثقافــة ســتغري العــامل، أو أن 
نتقبــل فكــرة تغيــري الســبل واألدوات الــي 

نصمــم بهــا تدخالتنــا عــى ذلــك الصعيــد.. 

زاق شــريان بــن عبــد الر
املديــر التنفيــذي الســابق ملؤسســة

رامبــورغ (تونس)
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فة  ا خر
العدالــة 

املؤسســية
شريان بن عبد الرزاق 

 Ubi fracassorium,
ibi fuggitorium
أي ال تأيت املحنة إال 

ومعها الفرج
هــذه العبــارة وردت يف كتــاب

 Pulcinella ovvero Divertimento
per li regazzi(بولتشــينيال أو الرفيــه 

لألطفــال يف أربعــة مشاهد)للفيلســوف 
اإليطــايل املعــارص جورجيــو أغامبــن 
)Giorgio Agamben( عــام 2017. 

البحــر األبيــض املتوســط: حــدوده أشــبه 
ية/ مقــرة؛ الدخــول إىل  بثكنــة عســكر

املناطــق األوروبّيــة: مســار محفــوف 
بالعــرات، فحــى أصحــاب احلَظــوة ال 

ينجــون مــن معانــاة الســري بــه؛ االتحــاد 
ع عليــه مختلــف  األورويّب: باتــت تتنــاز

التيــارات الشــعبية والديماغوجيــة املؤلبــة 
للمشــاعر؛ وبالنســبة خلرافــة االتحــاد 

الــذي ســيمكننا مــن اســتيعاب "الشــاطئ 
اآلخــر" بســياقاته وواقعــه تحــت مســمى 

واحــد، رغــم أقــى درجــات التنــوع الــي 
يتســم بهــا، فذلــك زعــم مل يعــد حــى أكــر 

النــاس مثاليــًة يجــرؤ عليــه.. نحــن يف عــرص 
التــرشذم واالنغــالق واالنقســام. وقــد 

يظــن البعــض أنــه مــن حســن الطالــع أن 
الثقافــة الــي تضمــد اجلــراح مــا زالــت بــن 

أيدينــا.... وإذا كان صحيحــا أن هــذا القطــاع 
مــن األنشــطة قــادر عــى تغيــري مفاهيــم 
الــويع، وبالتــايل تغيــري العــامل بــأرسه، إال 

أن تلــك القــدرة تظــل محكومــة بالقيــود 
  . املاديــة الالزمــة لصنــع اإلنتــاج الثقــايفّ

ولــذا، فــإذا كنــا نأمــل يف أن ينشــأ إنتــاج ثقــايفّ 
مشــرك كثمــرٍة للتعــاون بــن العاملــن 

بالقطــاع الثقــايفّ )مــن مؤسســات وهيئــات 
وفنانــن، إخل( يف تلــك املناطــق اجلغرافيــة 

الــي يفصلهــا عــن بعضهــا ســياق اقتصــادي 
وجغــرايف ســيايسّ يســيطر عليــه ويحركــه 
ــة وخبيثــة  ي ــات انتهاز أصحــاب أيديولوجي

عــى جميــع األصعــدة، وإذا كان يحدونــا 
األمــل يف أن يتمكــن ذلــك اإلنتــاج الثقــايفّ 
والفــيّ مــن تعديــل تصــور اجلمهــور حــول 

تلــك احلواجــز املصطنعــة، ممــا يتيــح إحــداث 
تغيــري إيجــايب يف العالقــة بــن شــعوبنا 

ومناطقنــا، فيتحتــم أن يقــوم ذلــك التعــاون 
عــى عالقــات منصفــة ومتوازنــة. وهــذا يعــي 

أن تتــاح لــكل األطــراف قــدرة احلصــول عــى 
املصــادر نفســها، وكــذا أن تكــون مشــركة 

يف الــرؤى واالهتمامــات الــي تصنــع إطــاًرا 
لذلــك التعــاون، فضــال عــن القــدر نفســه 

مــن االلــزتام واملســؤولية لالضطــالع بــه.  
لكــن مــا إن نبــدأ يف تمحيــص ذلــك املفهــوم 

اخلــاص بالتعــاون الثقــايفّ املنصــف واملتــوازن، 
حــى تثــور التســاؤالت وتتــواىل. ســنحاول 

دحــض تلــك األســئلة بصــورة جدليــة بغيــة 
تيســري تقديمهــا، والوقــوف عــى احللــول 

الــي قــد تتيــح لنــا تفــادي هــذه الكارثــة 
بصــورة عقالنيــة. ســنأخذ بزمــام األمــر 

بشــكل عمــي: لنبــدأ مــن املشــاكل عــى 
أرض الواقــع- والــي تقــوض فعليــا وبصــورة 

يوميــة إمكانيــة تحقيــق تعــاون ثقــايفّ منصــف 
بــن العاملــن بالقطــاع الثقــايفّ يف أوروبــا 

وأقرانهــم يف هــذه العــوامل األخــرى الــي 
ج تحــت مســمى واحــد واضــح.  ال تنــدر

فلنواجههــم بمــا يحــدد اتجاهاتهــم ويؤثــر 
عليهــم: السياســة والعالقــات الدوليــة، 

ال ســيما مــا بعــد االســتعمار. وأخــريا، هيــا 
نتجــاوز الوضــع الراهــن ونحــاول رســم صــورة 

ملنظــور براجمــايت لكــر حالــة اجلمــود. 
ــاول اآلن الوســائل املتاحــة للعاملــن  لنتن
، والذيــن نتوقــع منهــم  بالقطــاع الثقــايفّ

ــة  ــة املتكافئ تحقيــق تلــك العالقــات الثقافّي
واملتوازنــة، أمــاًل يف إحــداث التغيــري املطلــوب. 

عــى اجلانــب األورويّب، تخضــع السياســات 
ــة عــى الصعيديــن املجتمــي والوطــي  الثقافّي

لنفــس التوتــرات االقتصاديــة، شــأنها شــأن 
بــايق السياســات العامــة: التقشــف وتخفيــض 

آليــات الدعــم إىل أقــى حــد، واألوامــر 
بإعطــاء األولويــة لتهيئــة قيمــة اقتصاديــة 

)دون املســاعدة بالــرورة يف اكتســاب 
املهــارات الالزمــة لتنفيــذ هــذه األوامــر(. 

لــذا، فمــن املؤكــد أن تلــك الوســائل تبــدو، 
بــل وتظــل عظيمــة األهميــة يف رأي تلــك 

املناطــق الــي يعــد فيهــا مصطلــح "سياســة 
ثقافّيــة" رضًبــا مــن اخليــال العلمــي. وعــى 
النقيــض، فــإن الواقــع يختلــف تمامــا مــن 

وجهــة نظــر العاملــن بالقطــاع الثقــايفّ 
الذيــن يــزداد عددهــم يومــا بعــد يــوم، بينمــا 
تــزداد محدوديــة وســائلهم ويــزداد التنافــس 
فيمــا بينهــم. فــإذا نظرنــا إىل القطــاع الثقــايفّ 
يف دول جنــوب املتوســط، نجــد أن احلكومــات 

يــن عامــا  مل تــَر يف الثقافــة، عــى مــدار العرش
املاضيــة، إال خطــًرا عــى الســلطة يتعــن 

إبقــاؤه تحــت عــن الرقابــة ويدهــا، وأداًة 
لتســويق الســياحة مــن خــالل اســتغالل 

الــراث الشــعيب وإضفــاء صبغتــه عليهــا. 

ــة، وآليــات  ويف غيــاب السياســات الثقافّي
الدعــم، ويف غيــاب االعــراف بــدور االقتصــاد 

اإلبــدايع والعاملــن بالقطــاع الثقــايفّ 
وإضفــاء قيمــة عــى كليهمــا بوصفهمــا 

عنــارص اقتصاديــة، فلــن يكــون هنــاك أي 
. إذن  وســائل متاحــة عــى الصعيــد املحــيّ

فمــن اجلــي أن النقــص يف الظــروف املاديــة 
املتاحــة للعاملــن بذلــك القطــاع، بوضعهــا 
الراهــن، تحــول دون تأســيس تعــاون ثقــايفّ 

منصــف، حــى عــى مســتوى املــوارد وحدهــا.  
 

لكــن الســؤال يفــرض نفســه، مــا الــذي 
يجعــل فــرص بقــاء التعــاون الثقــايفّ قائمــة 
رغــم كل مــا ســبق ذكــره، ويف ظــل الوضــع 

الراهــن؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، نحتــاج 
إىل النظــر إىل األمــور مــن منظــور التعــاون 

والتنميــة والعالقــات الدوليــة، حيــث تنحــرص 
غالبيــة أوجــه التعــاون الثقــايفّ يف أســاليب 

التدخــل الثالثــة الســابقة يف إطــار السياســة 
الدوليــة. فأغلــب مرشوعــات التعــاون 

الثقــايفّ بــن الــدول األوروبّيــة ودول جنــوب 
املتوســط وتمويلهــا ال يتــم تنفيذهــا إال عــن 
يــق مؤسســات الدبلوماســّية الثقافّيــة  طر

يف مختلــف الــدول األعضــاء باالتحــاد 
األورويّب، و/ أو منــذ اعتمــاد االســراتيجية 
العامليــة لالتحــاد األورويّب بشــأن السياســة 
اخلارجيــة واألمنيــة )EUGS( املقدمــة مــن 
املمثــل الســامي الســابق لالتحاد األورويّب 

لشــؤون السياســة اخلارجيــة واألمــن املُعينــة 
يــي؛ حيــث تــم توحيــد  يــكا موغري فيدير

تلــك املؤسســات تحــت لــواء اتحــاد املعاهــد 
الثقافّيــة اإلقليميــة األوروبّيــة يف مــرص 

)إيونــك EUNIC(، وتحــت رعايــة بعثــات 
االتحــاد األورويّب. وهــذا يعــي أن التمويــل 

يع التعــاون الثقــايفّ  الــذي ييــر تنفيــذ مشــار
تلــك بــن العاملــن بالثقافــة هــو نفســه 

التمويــل اهلــادف إىل تأســيس، بــل وتحقيــق 
ــة  ــادئ دبلوماســّية وسياســّية، ال ثقافّي مب

أو فنّيــة. يفتــح ذلــك البــاب عــى مرصاعيــه 
لفيــض مــن األســئلة حــول ماهيــة العاملــن 

بالقطــاع الثقــايفّ األورويّب مــن املدعويــن 
للمشــاركة يف تلــك املرشوعــات، كمــا يثــري 

ــة واهليكليــة  التســاؤل حــول املســائل الثقافّي
للقطاعــات والعاملــن، وكــذا السياســات 
الثقافّيــة يف البلــدان جنــوب املتوســط. إن 
ــب  غالبيــة تلــك الرامــج واملرشوعــات ُتَنصِّ

نفســها َحكًَمــا عــى اهليكلــة والنظــم يف تلــك 
البلــدان الــي ُيدعــون إليهــا، بينمــا يركــون 

انطباعــا لــدى العاملــن بالقطــاع الثقــايفّ يف 
تلــك البلــدان بــأن هلــم مطلــق التــرصف فيمــا 

ينفقــون بــه ذلــك التمويــل. إن ذلــك الســلوك 
ية  ــه للزنعــة االســتعمار يقــوم بالتموي

اجلديــدة املســترة خلــف تلــك اإلجــراءات 
وآليــات التدخــل. ومــن جهــة أخــرى، فإنــه 

يجعــل الكثــري مــن أولئــك العاملــن بالقطــاع 
الثقــايفّ يف تلــك البلــدان يغفلــون عــن حقيقــة 

مفادهــا أن االتحــاد األورويّب ومؤسســاته 

خرافــة العدالــة املؤسســية زاق شــريان بــن عبــد الر
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Natalia Jordanova's 
Reunion of Broken Parts

يوردانوفــا  ناتاليــا 
الكســور" و"َجــرب 
ُتعــرف ناتاليــا يوردانوفــا نفســها بأنهــا فنانــة ال يقتــر عملهــا 
يــة  عــى وســائط فّنّيــة محــددة، ممــا يســمح هلــا بالتحــرك بحر

بــن مختلــف األشــكال والوســائط اجلديــدة. كمــا يســمح هلــا 
هــذا النهــج باالقــرتاب أكــرث مــن مجــاالت اهتمامهــا، وإرســاء 

عاقــات متعــددة داخــل العمــل الواحــد، واستكشــاف 
إمكانيــة خلــق تلــك العاقــات لواقــع مختلــف. 

يف إعدادهــا للبحــث الــذي قادهــا إىل إقامتهــا ملــدة أســبوعن يف آي 
مــال - املركــز الفــّيّ للثقافــة الرقميــة والتكنولوجيــا، كانــت "ُتنّقــب"، 

يخيــة  كمــا تحــب أن تســمي عمليــة بحثهــا، يف الرديــات التار
واخلياليــة حــول التبــادالت الثقافّيــة بــن أوروبــا والعــامل العــريّب. وقــد 

طــورت مرشوًعــا يســمى "َجــر الكسور" يســتويح اســمه مــن علــم 
اجلــر. وتشــرك كل القطــع الفّنّيــة، الــي كانــت تصنعهــا بالتــوازي، 

يف تنــاول اللغــة كشــكل مــن أشــكال التعبــري الصــويت، فإحداهــا 
منحوتــة ُتَقدمهــا ككائــن داليل، ورســالة إىل دينيــس فيلنــوف البالــغ 

مــن العمــر 13 عامــا، ومقطوعــة صوتيــة بالتعــاون مــع الفنانــة 
الســينمائّية واملوســيقية يــارا ســعيد، واملعروفــة أيضــا باســم "مغنيــة 
الضوضــاء املزهــوة" )Noise Diva(. وتطــور ناتاليــا مــن خــالل هــذه 

العمليــة مــا تســميه وضًعــا ســينمائّيا، تســتخدم فيــه فكــرة فيلــم 
يــة،  مفــكك، مــن إكسســواراته التأمليــة إىل موســيقاه التصوير

متخــذة مــن العنــرص الزمــي املضغــوط أداًة رسديــة. كمــا تــدرس 
األرايض الــواردة يف كتــاب "ديــون"، الــذي أصبــح بعــد ذلــك فيلًمــا، 
باعتبارهــا مســاحة خياليــة للعالقــات بــن الثقافــات واملخلوقــات. 

 
يــة، وتصنــع  وتهــدف يف عملهــا إىل وضــع مــا ال نــراه يف صــورة برص

تجســيًدا صوتًيــا ملــا ليــس لــه وجــود بعــد، وتخاطــب شــخًصا مــن املــايض 
كوســيلة للتأمــل يف أن مــا نرويــه اليــوم مــن حكايــات هــو الــذي 

يرســم مســتقبلنا. إنهــا تســى ســعيا دؤوًبــا ال يفــر للعثــور عــى عــوامل 
محتملــة، ومــن ثــم فــإن ممارســة ناتاليــا الفّنّيــة تعــد توليفــة ذاتيــة 
واقراًحــا مادًيــا ملــا ُيَعــرف اللحظــة احلاليــة، فهــي تبــي أعمــااًل تــرايع 

الســياق مــن خــالل نهجهــا متعــدد التخصصــات وتوظيفهــا ملمارســات 
متنوعــة، بحيــث ترجــم تلــك األعمــال مــا يتســم باملاديــة وتتنــاول 

إمكانيــات املنحوتــات يف التعبــري عــن تبــادل األدوار بــن مــا هــو مســطح 
ومــا هــو ثــاليث األبعــاد. ويتعاطــى فنهــا مــع تبــدالت العــامل الرقمــي 

واملــادي، وينســج رسديــات تراكمــات املــايض بتكهنــات املســتقبل. 

Natalia Jordanova defines herself as a non-medium-
specific artist, which allows her to move freely 
between forms and mediums. This approach allows 
her to get closer to the subjects of her interest, to 
establish multiple relations within an installation 
and to explore their potential to create reality. 

Within the research leading to her two-week residency at 
iMAL, she has been broadly ‘digging’, as she prefers to call 
her research process, the historical and fictional narra-
tives about the cultural exchanges between Europe and 
the Arab world. She developed a project called Reunion 
of Broken Parts, the title of which takes its name from 
al-jabr, the Arabic term for algebra. Language as a form of 
vocalisation runs through all the pieces she was simulta-
neously making–a sculpture as a semantic object, a letter 
to the 13-year-old Denis Villeneuve, and a sound piece in 
collaboration with visual artist and musician Yara Said, 
also known as Noise Diva. In this process, Natalia devel-
ops something she calls a cinematic situation. She works 
with the idea of a deconstructed film, from speculative 
props to a score and the narrative device of compressed 
time. She studies the territory of the book Dune and later 
its cinematic adaptation as a fictionalised space of rela-
tion between cultures and creatures.

In her work, she aims to visualise what we do not see, son-
ifying what does not exist yet and addressing someone in 
the past to think about how the stories we tell today will 
determine our future. As part of an ever-developing quest 
for possible worlds, Natalia's artistic practice is a subjec-
tive synthesis and material proposition of what defines the 
present moment. She builds context-aware installations 
through her interdisciplinary approach and deployment 
of various practices. They translate materialities and study 
the sculptural possibilities in the exchangeability of the 
two- and three-dimensional. Her work engages with the 
shift between digital and physical, and weaves together 
narratives of past accumulations and future speculations. 

Natalia Jordanova Media Arts Residency

Natalia Jordanova participated in 
the Halaqat media arts residency 
at iMAL in March 2022.

شــاركت ناتاليــا يوردانوفــا يف إقامــة لفنــون الوســائط 
اجلديــدة يف مركــز آي مــال )iMAL( وبمشــاركة 
.۲۰۲۲ كايروترونيــكا )Cairotronica( يف مايــو 
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إقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدةناتاليا يوردانوفا
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What happens when you bring together artists with a wide range of 
musical and cultural backgrounds? Halaqat invited Arab and European 
musicians, each with their specific musical background and exper-
tise, to convene, exchange and rehearse at Werkplaats Walter before 
mounting the stage of Bozar. For the third and final Halaqat Impro 
Session, we put together an orchestra with artists that took part in 
or applied for the two previous sessions as well as newly selected 
ones. The task of guiding these great talents during their residency is 
entrusted to Amir ElSaffar. The American composer, trumpeter, santur 
player, and singer of Iraqi origin is touted as an artist "perfectly posi-
tioned to bridge the gap between jazz and Arabic music" (The Wire) and 
as "one of the most promising figures in jazz today" (Chicago Tribune).
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Halaqat Impro Orchestra feat. Amir ElSaffar

mentor Amir ElSaffar (New York/Chicago/Baghdad) trumpet

Elyse Tabet (Beirut) electronics

Victoria Kirilova  
 Dodova (Sofia/Vienna) bass

Eirini Zogali (Corinth/Rotterdam) bozouki, oud

Roxanna Albayati (London/Iran) cello, ghaychak

Ameen Mokdad (Samsun/Baghdad) violin

Kholoud Adal Saleh (Cairo) vocal

Ghaeth Almaghoot (Salamiyah/Rotterdam) clarinet

Sinan Arat (Erzincan/Rotterdam) ney

Jon Sensmeier (Stuttgart/Copenhagen) saxophon

Yamen Martini (Aleppo/Ostend) trumpet

Simon Leleux (Brussels) percussions

Hamdi Jammousi (Tunis) percussions

14 December '22

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة
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أوركسرا"حلقات"االرتجالية بحضور أمري الصّفار

املــرف الفــّيّ أمري الصفــار )شــيكاجو/نيويورك/بغداد( البوق

إلــزي تابت )بــريوت( آالت إلكرتونية
يلوفــا دودوفــا )صوفيا/فيينــا( بــاس يــا كري  فيكتور

 )كورنث/روتــردام( البــوزويك، العــود وجايل يــي ز إير
 روكســانا البيــايت )لندن/إيــران( التشــيلو

أمــن مقداد )سامســون/ بغــداد( كمان
خلــود عــادل صاحل )القاهــرة( غناء

ينيت غيــث املاغــوط )َســَلِمّية/روتردام( الكار
زنجان/روتردام( ناي ســنان آرات )أر

جــون سنســمري )شــتوتجارت/ كوبنهاجــن( ساكســفون
يامــن مارتيــي )حلب/أوســتند( البوق

ســيمون ليليــو )بروكســل( آالت إيقاعيــة
حمدي اجلمويس (تونس) آالت إقاعية
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دعــا "حلقــات" موســيقين مــن العــامل العــريبّ و مــن أوروبــا ، ولــكل منهــم 
يــن يف  خلفيــة وخــربات موســيقية خاصــة ، إىل االجتمــاع والتبــادل والتمر

Bozar. بالنســبة للجلســة الثالثــة  ح  Werkplaats Walter قبــل صعــود مــر
واألخــرية لربنامــج "حلقــات" ، قمنــا بتكويــن أوركســرتا مــع فنانــن شــاركوا أو 

ترّشــحوا ملشــاركة يف الدورتــن الســابقتن. تــم تكليــف أمــري الصفــار بمهمــة 
يــيّ  توجيــه هــذه املواهــب العظيمــة خــال فــرتة إقامتهــم. ُيوصــف امللحــن األمر

وعــازف البــوق وعــازف الســنتور واملغــي مــن أصــل عــرايق بأنــه فنــان "يف وضــع 
The Wire( و  مثــايلّ لســد الفجــوة بــن موســيقى اجلــاز واملوســيقى العربيــة" )

يبيــون(. "كأكــرث الشــخصيات الواعــدة يف موســيقى اجلــاز اليــوم" ) شــيكاغو تر

العاقات الثقافية املتكافئة

إقامــة موســيقية أوركســرتا"حلقات"االرتجالية
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At the second Halaqat expert 
roundtable held in December 
2021, 27 experts from Europe 
and the Arab world met online 
to discuss the future of cultur-
al relations between the two 
regions. Five main topics were 
discussed over the course of two 
days of intense debates, including 
the question of how to build fair 
cultural relations. 

Ahead of the third and final round-
table held in May 2022, we met with 
Jowe Harfouche and Sonja Hegasy to 
discuss this topic in further detail. 

Double 
Interview with 
Sonja Hegasy 
and Jowe 
Harfouche
by Dounya Hallaq
In the last session of the Expert’ 
roundtable, "Fair cultural rela-
tions" were defined as a process 
based on co-curation, co-work-
ing, and co-construction. What, 
in your opinion, constitutes an 
obstacle to this co-construction? 
What is a source of the imbalance 
in cultural policy tools? 

Jowe Harfouche I would like to start 
by painting a larger picture. We are 
talking about two very different enti-
ties (the EU and the Arabic-speaking 
region) and I don’t think that in the 
current situation, we can talk about 
equal or fair cultural relations. There 
are two official levels here: the 
channels of governments, and the 
channels of national institutes who 
are tasked with cultural diplomacy. 

Both can prove to be problematic. 
In most Arab countries, there is no 
active, clear constructive cultural 
policy. In this absence, the interna-

tional organizations and national 
institutes come to fill a void. I don’t 
think that Arab countries lack the 
ability to manage their cultural 
affairs, but the way the current sit-
uation stands is that this intentional 
governmental void reinforces a style 
of informal, unofficial policy making 
in the realm of culture. This policy-
making is hegemonic and with a top-
down approach, starting with these 
international organizations. Since the 
money is flowing in one direction, it 
gives tremendous power to whoever 
is funding in shaping these policies. 
Therefore, there is a dimension of 
policy making that is informal instead 
of official by virtue of the power of 
capital. This system is also reinforced 
and reproduced by international 
donors, major institutions and 
government agencies. To me, this 
whole system shapes cultural policy 
rather than one that is dictated by 
the state or regulated by an elected 
government. 

This further seeps into cultural work 
in all its facets: it is in the mech-
anisms through which grants are 
disbursed, the way juries get to de-
cide what is and isn’t worth funding, 
which projects receive visibility, in 
the gatekeeping, in the financializa-
tion of the arts and culture sector, 
etc. In this respect, I don’t think the 
Arab institutions get to prioritize and 
reflect on their own "how" and "why." 
The artists also don’t have much 
opportunity and channels to speak 
up against this since they don’t really 
have a possibility to be included 
in conversations on how and why 
cultural policy tools are the way they 
are. 

Sonja Hegasy I fully agree. I have un-
derstood that the idea of co-working, 
co-constructing, maybe co-curating 
is regarded as a way out of fair cul-
tural relations and I don’t think it has 
worked very well in the past. We are 
currently starting to reconsider how 
this discrepancy can be overcome. In 
cultural cooperation, funding plays a 
major role. Funding is not only about 
money, it also has to do with power. 

It is also about marginalization: 
if you are an Arab artist who only 
speaks Arabic, you often won’t be 
included in the collaboration. There 
are huge parts of Arabic society that 
are not represented, not part of this 
exchange, and not able to repre-
sent their own thoughts, ideas or 
creativity. 

 Of course, we now have more artists 
from the MENA region who are 
sometimes exhibited there, and a 
pluralisation of voices in the cultural 
field over the past twenty years. New 
values have emerged that give space 
for expressions, but we should also 
question the role of "gatekeeper" 
positions such as curators. Except for 
film festivals and art exhibitions, do 
we have many famous Arab curators? 
I suppose that the Gulf region has its 
own curators, but I also see German 
and other European curators going 
to places like Abu Dhabi and Cairo 
to curate the exhibitions there. At 
the end of the day, curators are the 
central figures of the art market. They 
decide what gets into museums and 
what gets to be seen. 

 How do we achieve equitable 
cultural relations, after what we have 
all tried out over the last forty years? 
At the moment, I would say that 
listening is one of the most important 
requirements to getting to a fairer 
level. Listening, hearing, trying to 
understand what the other side is 
saying and where they are coming 
from. That is really missing.
 
Could other actors play the 
role of intermediaries between 
Europe and the Arab world, 
for instance, institutions co-
founded by states from both 
regions, such as the Institut du 
Monde Arabe in Paris or Darna 
in Brussels (the official cultural 
centre for Flemish-Moroccan 
collaboration supported by the 
Flanders Ministry of Culture and 
the Moroccan Ministry of the 
Diaspora Living Abroad)? 

S.H. Sure. The engagement of some 
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Mediterranean states is very impor-
tant. It is definitely a requirement or 
a step to be welcomed if Arab states 
were to inject more money into the 

ecosystem. 
On the Arab governmental side, 
there is a lack of taking over respon-
sibility in the frame of what is pos-
sible. It is clear that they don’t have 
major funds, but if they want more 
ownership and less dependency, it is 
also partly connected to being able 
to support projects financially to a 
certain extent.

J.H. If we want any partnership to 
be fair, we need to ask the ques-
tion of historical context and to 
centre decolonial frameworks first 
and foremost. This is the first step, 
before even discussing whether it is 
fair or not. The colonial past and its 
present-day ramifications is this huge 

elephant in the room where EU-Arab 
cultural relations are discussed. It still 
affects us, especially when it comes 
to culture. Culture is not a sector or a 
discipline per se. Culture is also iden-
tity and knowledge-production and 
transmission. Putting two cultures in 
dialogue cannot be epidermal only. 
It is by definition a very deep, radical 
conversation. 

I am not sure to what extent these 
intermediary organizations are 
immune to the aforementioned 
issues of governance. I think most 
of their funding is still tied to monies 
conditioned by these power dy-
namics, and therefore a rich dose of 
introspection and self-critique would 

be essential for them to fully embody 
their role and fulfil their organization-
al missions.

S.H. It is in a way very surprising that 
we are talking about colonialism 

again. I’ve been in the field for 30 
years and for 25 years I definitely 
wasn’t able to bring this topic up 
because it was regarded as a simplis-

tic excuse for what is going wrong 
in Asia or Africa. Colonialism was 
regarded as something that ended 
"a very long time ago" and that had 
already been overcome. When one 
pointed to consequences of coloni-
alism on the ground, people would 
be regarded as renegades and as not 
taking accountability for what had 
been going wrong in the second half 
of the 20th century, i.e. in post-co-
lonial times. Mentioning the effects 
of colonialism was seen as always 
blaming external forces. This was the 
stereotypical mainstream discourse. 
And now we find ourselves again 
with the debate of colonialism enter-
ing into wider discourse in Germany, 
in France, the UK, especially with the 

question of restitution. In Germany, 
for example, there was (and is) a 
huge controversy surrounding 
the Humboldt Forum. Individuals, 
NGOs, groups like Anti-Humboldt or 
Bénédicte Savoy who left the board, 
have been critical and have, in a way, 
put colonialism on the agenda again. 
All this kind of criticism brought to 
the attention of the wider German 
public that actually, colonialism 
is not that long ago and is deeply 
entrenched. People are forced to 
recognise it today. We can go from 
this transformation to the question of 
what could be de-colonial practices.
 
Does the conversation on 
decolonialism have an impact on 

the reality of these relations?

J.H. It already has a major im-
pact, both positive and negative. 
Regarding the negative impact, the 
inclusion of this conversation in 

cultural centres’ programming can 
be seen purely as lip service, and 
complex issues can be rendered into 
virtue signaling and be a checked 

box in a strategic plan. If decoloniali-
ty is a narrative or thematic subject, it 
can also be co-opted and monetized. 

On the positive side: the conversa-
tion is less taboo in public arenas. We 
couldn’t raise this topic in a European 
institution a few years ago. There is 
something to be said on the postco-
lonial moment of independence of 
Arab states, when very overt colonial 
policy and cultural practices went 
through a rebranding into cultural di-
plomacy; when a "civil society" start-
ed taking shape, tasked partially with 
the role of neutralizers of violence 
(read anti-colonial violence). This is 
a very simplistic way of depicting 
history, I’m aware, but I am just trying 

to contextualize the conditions in 
which our arts and cultural institu-
tions came to be. 

It is really time to dive into this 
conversation again and to use this 
positivity in order to shake off some 
roles that we are playing without 
having chosen to play, that we might 
reproduce without knowing. 

S.H. I like to look to the language 
question because it’s so difficult 
to summarize the problem that 
these countries face today. If you 
are a Berber child born in Morocco, 
Amazigh is your mother tongue. 
Then in school you learn the 
Moroccan dialect, in high school, 

modern standard Arabic and French. 
Most of the universities teach fully in 
French. French as a mother tongue 
is needed on this level. At this point, 
you already have four languages 
that you have to navigate. I am not in 

فهي ال تزال تؤثر علينا، السيما عندما يتعلق األمر بالثقافة. 

يف حن أن الثقافة يف جوهرها ليست قطاًعا أو تخصًصا 

علمًيا. فالثقافة هوية، وإنتاج معريف، ونقل معريف.

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

جــو حرفــوش وســونيا حجــازي
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favour of saying we should abandon 
French education or Arabic. But 
there is no awareness here of what 
a child already goes through on that 
level. You can transpose this example 
to many other cultural fields. The 
lack of awareness in Europe of the 
situation on the ground (in so many 
fields: academia, philosophy, etc.) is 
still very shocking to me.

Cultural actors often deplore the 
lack of diversity in the cultural 
field as our societies become 
increasingly diverse. What role 
could members of the diaspora or 
of Arab descent play in the cultural 
relations? 

S.H. They have a positive impact, we 
can see it for instance in the Halaqat 
round or in the Goethe-Institut. But 
it does not automatically say that 
people abandon their deep-seated 
colonial gaze. I had a very bad expe-
rience a few years ago when I wrote 
an article on Palestine for a German 
decolonial cultural magazine that 
was supposed to be illustrated. I 
needed images of "urban Palestinian 
society in the 1940’s" and I received 
images of Polish immigrants to Israel. 
Then I received pictures of colonial 
British soldiers, then Israeli soldiers 
yelling at old Palestinian farmers, 
etc. It took around five rounds of ex-
changes concerning the images until 
the photo editor finally understood, 
and that was quite awkward in a 
context that had taken up the banner 
of being decolonial. 

Furthermore, diversification is of 
course a process, and it is happening 
now in the media. You can pinpoint 
the cases where the major German 
newspapers have failed to cover 
certain topics because they didn’t 
have the sensitivity concerning 
what a certain event entailed. For 
example, the German media didn’t 
understand the relevance of the 
murder of Marwa el-Sherbini, an 
Egyptian pharmacist, in Dresden in 
2009 because they didn’t have any-
one on the editing team that had the 
sensibility to understand what was 

in fact going on. A long article was 
subsequently written by journalists 
from inside, displaying a certain level 
of self-criticism on why they missed 
out on this topic.

J.H. We really need to be mindful of 
the trappings of the identity politics 
when we are talking about diversity. 
Conversations around diversity can 
easily be limited to questions of rep-
resentation while there is a great deal 
beyond representation. Another trap 
is tokenisation. A radical conversa-
tion would be much deeper than this 
simple matrix that we take on when 
we talk about inclusion.

What questions should be 
addressed to the European 
institutions? 

J.H. On the topic of cultural diploma-
cy, I can think of certain questions 
that would be worth asking European 
cultural policymakers. Why is cultural 
work and cultural support to the Arab 
world part of the European delega-
tions for example? Why is it chan-
nelled under this diplomatic umbrella 
of foreign affairs and security policy? 

Can we imagine cultural relations 
outside of this framework, outside of 
it being used as a tool for influence 
and hegemony? Given the historical 
context of the relations between the 
two regions, these entangled admin-
istrative hierarchies make it much 
easier to infringe upon cultural work. 
Who does cultural diplomacy serve? 

I wonder what kind of conversations 
on decolonial efforts, if any, are being 
had inside EU institutions and within 
policymakers and lobbyist circles 
that shape those grants and cultural 
support trickling down the ladder.

S.H. I wonder how far the debates 
on decolonization have reached the 
policy level already? It has reached 
academia and NGOs, but I have not 
seen anything yet that demonstrates 
that this is also vibrant in diplomatic 
circles.. 

Fair Cultural Relations

Sonja Hegasy and Jowe Harfouche

198 111



ســونيا حجــازي هــؤالء األفــراد يؤثــرون تأثــرًيا 
إيجابًيــا فيهــا، وهــو مــا نســتطيع رؤيتــه مثــاًل 
يف "حلقــات" ، أو يف معهــد جوتــة. إال أن 
ــوا  هــذا ال يعــي تلقائًيــا أن النــاس قــد تخلُّ
عــن نظرتهــم املرســخة لالســتعمار. فقــد 

رُت بتجربــة ســيئة للغايــة قبــل ســنوات  مــر
قليلــة، عندمــا كتبــُت مقــااًل عــن فلســطن 

ــة أملانيــة ناقــدة لالســتعمار،  ملجلــة ثقافّي
وكان مفرًضــا أن يصاحــب املقــال بعــض 
الصــور. احتجــُت صــوًرا لـــ"مجتمــع احلَــَر 

الفلســطيي يف أربعينيــات القــرن املــايض"، 
يــن بولنديــن  فحصلــُت عــى صــور مهاجر

إىل إرسائيــل. ثــم اســتلمُت صــور جنــود 
يطانيــن، وبعدهــا صــور  ين بر اســتعمار
جنــود إرسائيليــن يرصخــون يف مزارعــن 

فلســطينين ُمســنِّن، وهلــم جــًرا. واســتلزم 
األمــر حــوايل خمــس جــوالت مــن تبــادل 

ر الصــور ُبغيــي. وكان  الصــور حــى أدرك محــر
موقًفــا مزعًجــا للغايــة، خاصــًة أنــه حــدث يف 
ســياق مجلــة ترفــع رايــة شــجب االســتعمار.

وكذلــك، فــإن التنــوع بالطبــع عمليــة تســري 
يف مراحــل، ويه تحــدث اآلن يف وســائل 
اإلعــالم. ويمكنــك اإلشــارة بالتحديــد إىل 

احلــاالت الــي مل ُتغــطِّ فيهــا الصحــف األملانيــة 
الكــرى بعــض املوضوعــات، بســبب عــدم 
إملامهــا بمــا تنطــوي عليــه واقعــة معينــة. 

ومثــال عــى ذلــك عــدم فهــم اإلعــالم 
األملــاين ألهميــة مقتــل مــروة الرشبيــي، 

يســدن يف عــام  يــة، يف در الصيدالنيــة املرص
يــر مل يكــن  يــق التحر 2009؛ وهــذا ألن فر

بــه َمــن ُيِلــم إملامــا كافيــا باألمــر يك يفهــم 
مــا حــدث يف الواقــع. لكــن مــا لبــث أن 
ُنــرش مقــال طويــل كتبــه صحفيــون مــن 
داخــل املؤسســة أعربــوا فيــه عــن انتقــاد 

الــذات جــّراء إغفاهلــم هــذا املوضــوع.

جــووي حرفــوش إن علينــا أن نتــوىخ 
اليقظــة يك ال نقــع يف رشاك اخلــوض يف 

سياســات اهلويــة عندمــا نتكلــم عــن التنــوع. 
فمــن الســهل أن ينحــرص احلديــث حــول 

ج عــن مســائل  التنــوع يف إطــار ال يخــر
التمثيــل، يف حــن أن األمــر أبعــد مــن 
ذلــك بكثــري. والفــخ اآلخــر هــو التظاهــر 

يــة. فمــن  بالتمثيــل العــادل بإجــراءات رمز
األفضــل االنخــراط يف حديــث جوهــري 

يأخذنــا إىل مســتويات أعمــق، عوًضــا عــن 
هــذه االصطفافــات البســيطة الــي نتناوهلــا 

عندمــا نتكلــم عــن الشــمول والتنــوع.

مــا األســئلة الــي يجــب توجيههــا 
إىل املؤسســات األوروبيــة؟

جــووي حرفــوش عــن موضــوع 
ــة، تحــرين بعــض  الدبلوماســية الثقافي
األســئلة الــي يجــدر توجيههــا إىل صنــاع 

السياســات الثقافيــة األوروبيــة: ملــاذا ينضــوي 

النشــاط الثقــايف والدعــم الثقــايف املقــدم 
إىل العــامل العــريب تحــت عمــل الوفــود 

ــه  واملفّوضيــات األوروبيــة مثــاًل؟ ملــاذا يوجَّ
للســري تحــت هــذه املظلــة الدبلوماســية 
للشــؤون اخلارجيــة وسياســات األمــن؟ 

هــل نســتطيع أن نتخيــل العالقــات 
ج  ج هــذا اإلطــار؟ خــار الثقافيــة خــار

اإلطــار الــذي ُتســتعمل فيــه أداًة للتأثــري 
ــي  ي واهليمنــة؟ بســبب الســياق التار
للعالقــات بــن املنطقتــن، فــإن هــذه 

ل  يــة املتشــابكة تســهِّ املقامــات اهلرميــة اإلدار
ي عــى األعمــال  عمليــة تحويــر والتعــدِّ

الثقافيــة بدرجــة أكــر. ثــم مــا يه الفئــة 
الــي تخدمهــا الدبلوماســية الثقافيــة؟

إين ألتســاءل عــن نوعيــة احلــوارات املتعلقــة 
بجهــود تقويــض اإلرث االســتعماري، إن 
ُوجــدت، الــي تــدور يف أروقــة مؤسســات 

االتحــاد األورويب ودوائــر صنــع السياســات 
وجماعــات الضغــط الــي تصيــغ هــذه املَِنــح 

وأشــكال الدعــم الثقــايف، حيــث إنهــا تبــدأ مــن 
أعــى قمــة اهلــرم اإلداري نــزواًل إىل أســفل.

ســونيا حجــازي أتســاءل إىل أي مســتوى 
وصلــت بالفعــل النقاشــات املعنيــة بتقويــض 

اإلرث االســتعماري مــن مســتويات صنــع 
السياســات؟ فلقــد وصلــت إىل الدوائــر 

األكاديميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، إال 
احليــوي يف الدوائــر الدبلوماســية..أنــي مل أَر حــى اآلن مــا يــي بحضورهــا 

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

جــو حرفــوش وســونيا حجــازي
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ســونيا حجــازي بالتأكيــد. فــإن مشــاركة 
بعــض دول البحــر املتوســط أمــر غايــة يف 

األهميــة, وال شــك أنهــا رضورة أو خطــوة 
ــب بهــا إذا أنفقــت الــدول العربيــة  مرَحّ

أمــوااًل أكــر. عــى اجلانــب احلكومــي العــريب، 
تظــل عمليــة تــويلِّ املســؤولية مرهونــة بمــا 
هــو ممكــن. وبديهــي أنهــا ال تملــك أمــوااًل 

ز ملكيتهــا  طائلــة، إال أنهــا إذا كان هلــا أن تعــز
للمرشوعــات وتحــد مــن اعتماديتهــا، إذن 
فاألمــر يف جانــب منــه يتوقــف عــى القــدرة 

عــى دعــم املرشوعــات مالًيــا بدرجــة مــا. 

جــووي حرفــوش إذا أردنــا ألي رشاكــة أن 
تكــون عادلــة، فيجــب أن نســأل عــن الســياق 

يــي، ونضــع أطــر التخلــص مــن اإلرث  التار
االســتعماري عــى صــدر أولوياتنــا. هــذه يه 

اخلطــوة األوىل، حــى قبــل مناقشــة مــا إذا 
كانــت متكافئــة أم ال. فاملــايض االســتعماري 

وتداعياتــه يف وقتنــا احلــارض هــو القضيــة 
الشــائكة الكــرى الــي يتــم تجنبهــا عنــد 

مناقشــة العالقــات الثقافيــة بــن االتحــاد 
األورويب والعــامل العــريب. فهــي ال تــزال تؤثــر 

علينــا، الســيما عندمــا يتعلــق األمــر بالثقافــة, 
يف حــن أن الثقافــة يف جوهرهــا ليســت 

ــة،  ــا. فالثقافــة هوي ــا أو تخصًصــا علمًي قطاًع
وإنتــاج معــريف، ونقــل معــريف, وال يمكــن 

وضــع ثقافتــن يف حــوار ســطي ال َينُفــذ إىل 
طبقــات أعمــق, وإىل أغــوار اهلويــة الثقافيــة. 

فــإىل أي درجــة ُتعَفــى هــذه املنظمــات 
الوســيطة مــن مســؤولية مراعــاة هــذه 

القضايــا املشــار إليهــا؟ أعتقــد أن معظــم 
تمويلهــا ال يــزال مربوًطــا بأمــوال خاضعــة 

للــرشوط الــي ُتمليهــا ديناميكيــات 
هــذه الســلطة؛ لذلــك، يتحتــم عليهــا 

– قســًطا    شــأننا جميعــاً أن تخصــص – 
وافــًرا مــن الوقــت للنقــد الــذايت، وإلعــادة 

الّنظــر بمــدى انخراطهــا بالديناميكيــات 

ــد دورهــا تجســيًدا  املشــار إليهــا، يك تجسِّ
كامــاًل، وتحقــق مهامهــا التنظيميــة.

ســونيا حجــازي كــم يدهشــي أن نتكلــم 
عــن االســتعمار مجــدًدا. فــإين أعمــل يف 

املجــال منــذ 30 ســنة، وال شــك أنــي مل 
ح  أتمكــن عــى مــدار 25 ســنة مــن طــر

هــذا املوضــوع العتبــاره مــن احلجــج املبالــغ 
ع بهــا ملــا يحــدث  يف تبســيطها، والــي نتــذر
يقيــا. إذ كان  مــن أخطــاء يف آســيا أو أفر

ُينظــر إىل االســتعمار عــى أنــه يشء 
انتهــى "منــذ عهــود ولَّــت ومضــت"، وتــم 

بالفعــل تجــاوزه. وعندمــا يشــار إىل تبعــات 
االســتعمار عــى أرض الواقــع، فــإن النــاس 

يعتــرون ذلــك هروًبــا مــن تحمــل مســؤولية 
األخطــاء الــي وقعــت يف النصــف الثــاين مــن 

يــن – ويه مرحلــة مــا بعــد  القــرن العرش
االســتعمار. وكان ُينظــر دائًمــا إىل ذكــر آثــار 

االســتعمار عــى أنــه إســقاط اللــوم عــى قــوى 
خارجيــة. وكان هــذا هــو اخلطــاب النمطــي 

للتيــار الرئيــي العــام. وهــا نحــن نجــد 
أنفســنا مجــدًدا يف ســاحة اجلــدل الدائــر عــن 
االســتعمار، الــذي يتــم مناقشــته يف دوائــر 
أوســع يف أملانيــا وفرنســا واململكــة املتحــدة، 

وخاصــًة فيمــا يتعلــق بــرد احلقــوق ألصحابهــا. 
– وال  فعــى ســبيل املثــال، كان يف أملانيــا 

يــزال – جــدل حامــي الوطيــس حــول منتــدى 
هامبولــت Humboldt Forum. إذ تناولــه 

بالنقــد أفــراد، ومنظمــات غــري حكوميــة، 
وجماعــات معارِضــة لــه، أو شــخصيات مثــل 

 Bénédicte Savoy بينديكــت ســافوي
الــي تركــت عملهــا يف مجلســه االستشــاري، 

ومــن ثــم أعــادت هــذه املنظمــات واجلماعــات 
إدراج االســتعمار عــى قائمــة أعماهلــا 

مــرة أخــرى. وأدى هــذا النقــد بــكل أنواعــه 
إىل لفــت انتبــاه القاعــدة األوســع مــن 

اجلمهــور األملــاين إىل أن االســتعمار ليــس 
عنهــم ببعيــد، وجــذوره متغلغلــة، وهــو 
مــا ُيرغــم النــاس عــى اإلقــرار بــه اليــوم. 

ويمكننــا االنتقــال مــن نقطــة التحــول 
هــذه، إىل مســألة البحــث عــن املمارســات 

الــي قــد تقــوض اإلرث االســتعماري. 

 هــل يؤثــر احلديــث عــن تقويــض اإلرث 
االســتعماري عــى واقــع هــذه العاقــات؟

جــووي حرفــوش إن أثــره بالفعــل هائــل، 
ســواء اإليجــايب أو الســليب. ففيمــا يتعلــق 

باألثــر الســليب، قــد يكــون تضمــن هــذا 
احلديــث يف إعــداد برامــج املراكــز الثقافّيــة 

مجــرد ضجيــج بــال طحــن، وتتحــول قضايــا 

ــذ  ــة، وتنفي ــه عــن الفضيل ــة إىل تنوي مركب
ــة عــى  للخطــط االســراتيجية للدالل

إنجازهــا. وإذا كان تقويــض اإلرث الثقــايفّ 
االســتعماري مطروحــاً كموضــوع أو نغمــة 
ســائدة تــردد فقــط ال غــري، فمــن األرجــح أن 
ذلــك ليــس بأمــر جدي، بــل يتــم اإلســتفادة 

منــه فقــط جلــذب االنتبــاه، أو األمــوال، أو 
تســخيفه يف هــدف ركــوب املوجــة الســائدة.

 
ومــن الناحيــة اإليجابيــة، فقــد َقــّل اعتبــار 
احلديــث عنــه يف املياديــن العامــة عــى أنــه 

مــن املحرمــات. فمنــذ ســنوات ليســت 
ح املوضــوع  بالكثــرية، مل يكــن بمقدورنــا طــر
وبيــة. وَحــريّ بنــا اإلشــارة  يف مؤسســة أور

إىل وقــت اســتقالل الــدول العربيــة يف 
مرحلــة مــا بعــد االســتعمار، حينمــا انتقلــت 

واملمارســات  ية  االســتعمار السياســات 
ــة الــي كانــت موســومة باملكاشــفة  الثقافّي

ــري صورتهــا،  ــة تغي ــة، إىل مرحل البيِّن
الثقافّيــة.  الدبلوماســية  بثيــاب  لتتشــح 

فحــن بــدأ "املجتمــع املــدين" يف تشــكيل 
نفســه، ُفرضــت عليــه بعــض املهــام، مــن 
بينهــا أن يلعــب دورا يف تحييــد العنــف 

ــا  )أي العنــف املناهــض لالســتعمار(. وأن
يقــة بالغــة التســطيح  مــدرك أن هــذه طر

يــخ، ولكــي أحــاول فقــط  يف تصويــر التار
أن أضــع األحــوال الــي آلــت إليهــا فنوننــا 

ســياقها. يف  الثقافّيــة  ومؤسســاتنا 

فــال شــك أنــه قــد آن األوان للخــوض يف 
هــذا احلديــث مجــدًدا، واالســتفادة مــن 

هــذا اجلانــب اإليجــايب لغربلــة بعــض األدوار 
الــي نقــوم بهــا دون خيــار واع أو إدراك، 

بــل نعيــد استنســاخها دون أن نــدري. 

أود إلقــاء نظــرة عــى  ســونيا حجــازي 
مســألة اللغــة، ألن تلخيــص املشــكلة الــي 

تواجههــا هــذه البلــدان اليــوم أمــر بالــغ 
الصعوبــة؛ فــإذا كنــت طفــاًل مــن أهــل 

الربــر ومولــوًدا يف املغــرب، فــإن اللغــة 
يغيــة يه لغتــك األم. ويتعلمــون  األماز

يف املدرســة اللهجــة املغربيــة، ويف املــدارس 
الثانويــة يتعلمــون اللغــة العربيــة الفصــى 

احلديثــة، واللغــة الفرنســية. وتــدرِّس معظــم 
ــواد باللغــة الفرنســية،  ــع امل اجلامعــات جمي
حيــث إنهــا ُتعتــر اللغــة األم املطلوبــة عنــد 

هــذا املســتوى التعليمــي. وهكــذا يكــون 
عليــك التنقــل بــن أربــع لغــات. أنــا هنــا ال 

أؤيــد القــول بــرورة هجــر التعليــم الفرنــي 
أو العــريب؛ إال أن إدراك مــا يمــر بــه الطفــل 

بالفعــل عنــد ذلــك املســتوى غائــب عــن 
األذهــان. ويمكنــك تطبيــق هــذا املثــال عــى 

كثــري مــن املجــاالت الثقافّيــة األخــرى. فــال 
يــزال ُيدهشــي أَيمــا دهشــة أن أحلــظ غيــاب 

وبــا هلــذا الوضــع عــى أرض  الــويع يف أور
الواقــع العمــي )يف العديــد مــن املجــاالت 

األكاديميــة والفلســفية ومــا إىل ذلــك(.

تســتنكر األطــراف الثقافّيــة الفاعلــة يف 
أحيــان كثــرية غيــاب التنــوع يف املجــال 

ــادة  ي الثقــايفّ يف مجتمعاتنــا، رغــم ز
أشــكال التنــوع فيهــا. فمــا الــدور الــذي 
يســتطيع أن يقــوم بــه أفــراد اجلاليــات 

يــن مــن أصــول  بيــة، أو املنحدر العر
بيــة يف العاقــات الثقافّيــة؟ عر

 Culture is not a sector or a discipline per se. Culture is also 

identity and knowledge-production and transmission.

Fair Cultural Relations

Sonja Hegasy and Jowe Harfouche

200 109



يف اجتمــاع شــبكة"حلقات"الثاين 
للمائــدة املســتديرة للخــرباء، الــذي انعقد 

يف ديســمرب 2021، اجتمــع 27 خبــرًيا من 
أوروبــا والعامل العــريب عرب اإلنرتنت 

ملناقشــة مســتقبل العاقــات الثقافيــة بن 
املنطقتــن. ودار النقــاش حول خمســة 
مواضيــع رئيســية عــى مــدى يومن من 

املناقشــات املكثفــة، تضمنت مســألة 
كيفيــة بنــاء عاقــات ثقافيــة عادلة.

وقبــل اجتمــاع املائــدة املســتديرة الثالث 
ينــا لقاًء  واألخــري يف 24-23 مايــو 2022، أجر

مــع جــووي حرفوش وســونيا حجازي 
يد مــن التفصيل. ملناقشــة هــذا املوضــوع بمز

مقابلة 
ثنائية مع 

سونيا 
حجازي 

وجووي 
حرفوش 

عن 
العاقات 

الثقافية 
املتكافئة

 أجرت املقابلة دنيا حالق

يف اجللســة األخــرية مــن اجتمــاع 
يــف  املائــدة املســتديرة للخــرباء، تــم تعر

"العاقــات الثقافيــة املتكافئــة" عــى 
أنهــا عمليــة تقــوم عــى املشــاركة يف 

التنظيــم والعمــل والبنــاء. يف رأيــك، مــا 
الــذي يشــكِّل عقبــة تحــول دون هــذه 

املشــاركة يف البنــاء؟ ومــن أيــن ينبــع 
اخللــل يف أدوات السياســات الثقافيــة؟

جــووي حرفــوش أود أن أبــدأ برســم 
صــورة أشــمل. فنحــن نتكلــم عــن 

كيانــن مختلفــن اختالًفــا كبــرًيا )االتحــاد 
األورويب – واملنطقــة الناطقــة بالعربيــة(، 

وال أظــن أننــا يف الوضــع احلــايل يمكننــا 
احلديــث عــن عالقــات ثقافيــة متكافئــة أو 

عادلــة. هنــاك مســتويان رســميان ملــا يســّمى 
بالعالقــات الثقافيــة: قنــوات احلكومــات، 

وقنــوات املؤسســات الوطنيــة الــي تضطلــع 
الثقافيــة. الدبلوماســية  بمهمــة 

وقــد ثبــت أن كال املســتوين يصاحبــه 
إشــكالية. ففــي معظــم البلــدان العربيــة، 
ال يوجــد سياســة ثقافيــة فاعلــة وواضحــة 

ــاءة. ويف ظــل هــذا الغيــاب، تــأيت  وَبنَّ
املنظمــات الدوليــة واملؤسســات الوطنيــة 

ملــلء هــذا الفــراغ. أنــا ال أعتقــد أن البلــدان 
العربيــة تفتقــر إىل القــدرة عــى إدارة 

شــؤونها الثقافيــة; إال أن احلاصــل يف الوضــع 
ــد  احلــايل هــو أن الفــراغ احلكومــي املتعمَّ

ز نمًطــا مــن السياســات غــري الرســمية,  يعــز
وغــري الصــادرة عــن الســلطات الرســمية يف 

مضمــار الثقافــة. وعمليــة صنــع السياســات 
هــذه قائمــة عــى اهليمنــة, وعــى نهــج 
ينطلــق مــن القمــة إىل القاعــدة، بــدًءا 

بهــذه املنظمــات الدوليــة. وبمــا أن األمــوال 
تتدفــق يف اتجــاه واحــد، فــإن هــذا ُيكِســب 

لــة ســلطة جبــارة ُتمــي بهــا  اجلهــة املموِّ
عمليــة صياغــة هــذه السياســات. ومــن ثــم، 
فــإن ســلطة املــال أوجــدت ُبعــًدا غــري رســمي 

لصنــع السياســات، بــداًل مــن صنعهــا يف إطــار 
الســلطة الرســمية. كمــا أن هــذه املنظومــة 

ــخها وتعيــد استنســاخها اجلهــات  ترسِّ
املانحــة الدوليــة، واملؤسســات الكبــرية، 
واهليئــات احلكوميــة. ويف رأيي أن هــذه 

املنظومــة يف مجملهــا تشــكِّل السياســات 
الثقافيــة، وليســت مقتــرصة عــى مــا تمليــه 

الدولــة، أو مــا تنظمــه احلكومــة املنتخبــة.
إنهــا تتغلغــل يف كل األنشــطة الثقافيــة 

بجميــع أوجههــا: يف اآلليــات الــي ُتنَفــق بهــا 
ر بهــا هيئــات  يقــة الــي تقــر املَِنــح، ويف الطر
اتخــاذ القــرار مــا لــه جــدوى لتمويلــه ومــا 

يع  ليــس لــه جــدوى، ويف اختيــار املشــار
الــي ُيســلَّط الضــوء عليهــا، ويف التحكــم 

ر، ويف تحويــل  ر ومــا ال ُيمــرَّ فيمــا ُيمــرَّ
قطــاع الفنــون والثقافــة إىل أداة ماليــة، 
ومــا إىل ذلــك. يف هــذا املقــام، ال أعتقــد 

أن املؤسســات العربيــة ُتمَنــح الفرصــة 
لتحديــد أولوياتهــا, أو أن تفكــر تفكــرًيا 
متدبــًرا قبــل أن تجيــب عــن "كيــف", 
و"ملــاذا". كمــا أن الفنانــن ال تتحــنَّ 
هلــم فــرص كثــرية، وال ُتفَتــح أمامهــم 

قنــوات للتحــدث عــن هــذا الشــأن، 
حيــث إنهــم ال يملكــون حقيقــًة إمكانيــة 

االنضمــام إىل هــذه احلــوارات املعنيــة 
بمناقشــة الكيفيــة الــي آلــت بهــا أدوات 
السياســات الثقافيــة إىل مــا يه عليــه. 

ســونيا حجــازي أوافــق تماًمــا. أفهــم أن 
فكــرة املشــاركة يف العمــل والبنــاء، وربمــا 

املشــاركة يف التنظيــم، ُينَظــر إليهــا عــى 
يقــة للوصــول إىل عالقــات ثقافيــة  أنهــا طر

متكافئــة، وال أعتقــد أنهــا حققــت نجاًحــا 
باهــًرا يف املــايض. نحــن نبــدأ حالًيــا يف إعــادة 

التفكــري يف كيفيــة التخلــص مــن هــذه 
االختالفــات. وللتمويــل دور رئيــي يف 

التعــاون الثقــايف؛ فهــو ليــس مقتــرًصا عــى 
إنفــاق املــال فحســب، بــل إن لــه عالقــة أيًضــا 
ــه يتعلــق بالتهميــش: إذا  بالســلطة. كمــا أن
كنــت فناًنــا عربًيــا ال تتحــدث ســوى العربيــة، 

فغالًبــا مــا ال ُتَضــم إىل حلقــة التعــاون. 
وهنــاك رشائــح عديــدة للغايــة مــن املجتمــع 
العــريب غــري ُمَمثَّلــة فيهــا، وال يه جــزء مــن 
هــذا التبــادل الثقــايف، وال يه قــادرة عــى 

تقديــم خواطرهــا أو أفكارهــا أو إبداعاتهــا.

بالطبــع لدينــا اآلن أعــداد أكــر مــن الفنانــن 
يقيــا  يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفر
يتــم أحياًنــا عــرض أعماهلــم، وهنــاك تعدديــة 

يف األصــوات املشــارِكة يف امليــدان الثقــايف 
يــن ســنة املاضيــة. وظهــرت  عــى مــدار العرش

ــدت ألشــكال مــن التعبــري،  قيــم جديــدة مهَّ
إال أننــا يجــب أن نتســاءل عــن دور وظائــف 
"حــراس الفــن"، مثــل منظمــي الفعاليــات 
الفنيــة. فهــل لدينــا العديــد مــن منظمــي 
ين، إذا  ــة العــرب املشــهور ــات الفني الفعالي

اســتثنينا منهــا مهرجانــات األفــالم واملعــارض 
الفنيــة؟ أفــرض أن منطقــة اخلليــج لديهــا 

يقهــا اخلــاص ممــن ينظمــون الفعاليــات  فر
الفنيــة. ولكــي أرى أيًضــا منظمــن أملاًنــا 
يــن يذهبــون إىل أماكــن  وأوروبيــن آخر

مثــل أبــو ظــيب والقاهــرة لتنظيــم املعــارض 
الفنيــة فيهــا. خالصــة القــول، ُيعتــر منظمــو 

يــة  الفعاليــات الفنيــة الشــخصيات املحور
رون مــا يدخــل  يف ســوق الفــن؛ فإنهــم يقــر

املتاحــف ومــا يدخــل املعــارض العامــة.

كيــف لنــا أن نعقــد عالقــات ثقافيــة 
متكافئــة بعــد كل مســاعينا عــى مــدار 

األربعــن ســنة املاضيــة؟ أقــول إن 
اإلنصــات يف الوقــت احلــايل هــو رشط 

مــن أهــم رشوط الوصــول إىل عالقــات 
أكــر عدالــة. اإلنصــات، واالســتماع، 

ومحاولــة فهــم مــا يقولــه الطــرف املقابــل 
ووجهــة نظــره. هــذا مــا نفتقــده. 

هــل هنــاك أطــراف فاعلــة أخــرى يمكنهــا 
أن تتــوىل دور الوســاطة بــن أوروبــا والعــامل 

العــريب؛ عــى ســبيل املثــال، املؤسســات 
الــي تشــارك يف تمويلهــا الــدول مــن 

املنطقتــن، مثــل معهــد العــامل العــريب 
يــس، أو دارنــا يف بروكســل )املركــز  يف بار

الثقــايف الرســمي للتعــاون الفلمنــي بدعــم 
مــن وزارة الثقافــة الفلمنكيــة, ووزارة 

ج(؟ الثقافــة واجلاليــة املغربيــة باخلــار

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

جــو حرفــوش وســونيا حجــازي
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The first Halaqat Impro Session at Bozar in 
December 2022 was the culmination of an intense 
exchange between 5 musicians who met for the 
first time just five days earlier. They were selected 
following an open call to bring together musicians 
from Europe and the Arab world who are making jazz 
and electronic music. In the days before the session, 
with the support of Christophe Albertijn, they have 
been improvising, experimenting, and exchanging 
ideas at Werkplaats Walter, the ultimate venue for 
experimental and avant-garde music.
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4th Stream — Halaqat Impro Session 

Soet  
 Kempeneer (Brussels) double-bass, electronics

Mattias  
 De Craene (Ghent) electronics, saxophone 

Mohamed Amine  
 Dhouibi (Tunis) electronics, guitar 

Yara Asmar (Beirut) metallophone

Elyse Tabet (Beirut) bass, electronics

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

إقامــة موســيقية جلســات"حلقات"االرتجالية
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Beyond 
the Scene
An interview with 
Christophe Albertijn, 
by Dounya Hallaq
How did the meeting with the 
artists go?

Christophe Albertijn From the first 
day, everyone was very open and 
ready to share. They were generous 
and relaxed, especially on a human 
level. They treated me like I was 
one of them. It was interesting, for 
example, to talk with musicians from 
the Arab world, because we have a 
lot of things in common, and it really 
helps to talk about music, even if we 
realised it was not obvious and I had 
made certain presumptions that were 
incorrect. 
 
It was very intense when we started 
working—I immediately started record-
ing everything so that I could listen 
to it again. There was a lot to rework, 
especially in terms of sound, and there 
were many differences in the approach 
too. Some musicians wanted more 
structure, others more freedom. Some 
of them even worked on electronics, 
which is different than improvising with 
traditional instruments. 
 
It was all very rich! We played a lot, 
recorded, listened to recordings, dis-
cussed, and started again. It wasn’t 
always easy, but everyone was open 
and generous, so we were working in 
a nice atmosphere.

Were there any particular 
difficulties, due to the fact 
that they come from different 
backgrounds, for example?

C.A. We immediately spoke a very 
similar language. I talked a lot about 

techno music with Elyse, experimen-
tal music with Yara, and jazz with 
Amine. Likewise, Mattias or Soet also 
have a wide range of (global) influ-
ences, which seems obvious in the 
field of jazz and electronic music. 
 
When it comes to improvisation, the 
difficulty is more on a musical level—
there are a thousand ways to impro-
vise. Some are coming more from 
a jazz tradition, others work in an 
experimental manner more on sound 
and less on musical structures. The 
approaches are different and really 
personal. Therefore, we also talked 
about strategies to structure certain 
parts so that we didn’t present just 
45 minutes of jamming on the stage. 

Did you record everything?  

C.A. Yes. We recorded and listened 
to everything right away. Every day in 
the afternoon, we had a long 40-min-
ute set, which we listened to the next 
day. We were always very surprised 
to see how it was different from what 
we had imagined. 
 
When I listened to some recordings 
after the residence, I was surprised to 
see that it was still something new! .

Christophe Albertijn has had a 
lifelong interest in music and sound 
recording. His passion led him 
to his work as a sound engineer 
from the late 1990s until today. In 
this capacity, he has worked with 
everything from large-scale classical 
music productions to engineering 
and mixing mainstream pop records 
to teaching film sound production 
and recording, technical production, 
to mixing and mastering for a large 
variety of projects. He has worked for 
dancers, filmmakers and visual artists 
on sound design, post production, 
and creating and performing original 
music. In 2020, the label HUIS was 
created to document musicians and 
architecture.
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وراء 
الكواليس

مقابلة مع كريستوف 
 Christophe ألرتاين

Albertijn، ميرِّ 
موسيقي شارك يف أول 
مجموعة من احلفالت 
املوسيقية الي ينظمها 

 برنامج "حلقات"
أجرت املقابلة دنيا حالق

كيــف كان اللقــاء مــع الفنانــن؟

ــوا جميعــا منفتحــن  يســتوف كان كر
ومســتعدين للمشــاركة منــذ اليــوم 

يحيــة،  األول. شــاركوا بــكل تِرحــاب وأر
خاصــًة عــى املســتوى اإلنســاين. 

وتعاملــوا مــي وكأين واحــد منهــم. 
فعــى ســبيل املثــال، كنــت مهتمــا بــأن 

أتحــدث مــع موســيقين مــن العــامل العــريّب، 
ألن بيننــا قواســم مشــركة كثــرية، وهــو 

مــا يســاعد يف فتــح بــاب احلديــث عــن 
املوســيقى، حــى لــو أدركنــا يف البدايــة أن 
األمــر غــري بديهــي، فقــد افرضــُت بعــض 

املَُســلَّمات الــي مل تكــن صحيحــة.

عندمــا بدأنــا العمــل، كان اجلــو مفعمــا 
بالطاقــة املشــبوبة. وبــادرت فــورا بتســجيل 

كل يشء يك أعــود واســتمع إليــه مــرة ثانيــة. 
يــا إعــادة أجــزاء كثــرية،  كثــريا مــا كان رضور
خاصــة فيمــا يتعلــق بالصــوت، واالختــالف 
الكبــري بــن كل أســلوب وغــريه، حيــث أراد 
بعــض املوســيقين إطــارا أكــر تنظيمــا، يف 

حــن فضــل بعضهــم اآلخــر أن تتــاح لــه 
يــة. فبعضهــم يعــزف  مســاحة أكــر مــن احلر
عــى اآلالت اإللكرونيــة، وهــو مختلــف عــن 

االرتجــال باســتعمال اآلالت التقليديــة.

لــذا كانــت التجربــة شــديدة الــراء! 
عزفنــا كثــريا، وســجلنا، واســتمعنا ملــا 

ســجلناه، ودار النقــاش بيننــا، وعاودنــا 
الكــرة. مل يكــن األمــر ســهال يف كل مــرة؛ 
ولكــن كان اجلميــع منفتحــن وشــاركوا 

بســخاء؛ لــذا كنــا نعمــل يف جــو ممتــع.

هــل كان هنــاك أي صعوبــات 
بعينهــا؟ نظــرا ألن كًا منهــم يــأيت 

مــن خلفيــة مختلفــة مثــا؟

يســتوف مــا إن التقينــا، حــى انطلقنــا يف  كر
يبــا. فقــد أســهبُت  احلديــث بنفــس اللغــة تقر
يف الــكالم عــن املوســيقى التقنيــة مــع إلــز، 
يبيــة مــع يــارا، وعــن  وعــن املوســيقى التجر

اجلــاز مــع أمــن. أمــا التأثــري العاملــي لــكل 
مــن ماتيــاس أو ســويت فيبــدو واضًحــا 
يف مجــال اجلــاز واملوســيقى اإللكرونيــة.

لقــد اتضــح يل جلًيــا أن االرتجــال هــو األمــر 
األكــر صعوبــة عــى املســتوى املوســيقي؛ 
فهنــاك آالف األســاليب لالرتجــال. فمثــال 

خلفيــة بعــض هــؤالء الفنانــن كانــت تــراث 
اجلــاز، يف حــن يعمــل بعضهــم اآلخــر 
يبيــة يــزداد تركزهــا عــى  يقــة تجر بطر

الصــوت ويقــل اعتمادهــا عــى املقامــات 
املوســيقية. فاألســاليب تختلــف باختــالف كل 

إنســان يف احلقيقــة. ولذلــك ناقشــنا بعــض 
االســراتيجيات الــي ســنتبعها لتنظيــم أجــزاء 

معينــة مــن العــرض، يك ال يتحــول أداؤنــا 
إىل مجــرد عــرض موســيقي مــن العــزف 

ح ملــدة 45 دقيقــة دون تنســيق.  عــى املــر

 هــل ســجلتم كل يشء؟

يســتوف نعــم. ســجلنا واســتمعنا إىل  كر
كل يشء مبــارشًة. وكنــا بعــد ظهــر كل يــوم 

40 دقيقــة ملــا ســجلناه يف اليــوم  نســتمع ملــدة 
الســابق. وكــم تفاجأنــا يف كل مــرة اســتمعنا 

فيهــا ووجدناهــا مختلفــة عــن تصوراتنــا.

عندمــا اســتمعت لبعــض التســجيالت 
شــيئا جديــدا يف كل مــرة!.بعــد احلفــالت، ُدهشــت بأنهــا تحمــل 

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

يســتوف ألرتايــن اهتمامــا الزمــه  يهتــم كر
طــوال حياتــه باملوســيقى والتســجيل 

الصــويت. وكان ولعــه بهــا العامــل الــذي 
دفعــه إىل العمــل مهنــدس صوتيــات 

منــذ أواخــر التســعينيات مــن القــرن 
املــايض حــى يومنــا هــذا. وعمــل يف 

إطــار هــذه املهنــة يف كل يشء؛ بــدءا 
باإلنتــاج املوســيقي الكالســيي الضخــم، 
ومــرورا باهلندســة الصوتيــة وامليكســاج 
يــس  لتســجيالت البــوب الشــائعة، وتدر
ــة  ي ــاج وتســجيل املوســيقى التصوير إنت

لألفــالم، واإلنتــاج التقــي، ووصــوال ألعمــال 
ينج لباقــة متنوعــة  امليكســاج واملاســر

يع. وقــد عمــل مــع راقصــن،  مــن املشــار
يــن عــى  وصانــي أفــالم، وفنانــن برص

تصميــم املؤثــرات الصوتيــة، وأعمــال مــا 
بعــد مرحلــة اإلنتــاج، وتصميــم املوســيقى 

وأدائهــا. وألَّــف املوســيقى وعزفهــا ألعمــال 
مــت  أبدعهــا مصممــو الرقصــات. وُصمِّ

2020 لتوثيــق  عالمــة HUIS يف عــام 
عمــل املوســيقين وفنــون العمــارة.

إقامــة موســيقية جلســات"حلقات"االرتجالية
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سوت كيمبينري )بروكسل( الكمان األجهر، آالت إلكرتونية
ين )جنت( آالت إلكرتونية، ساكسفون  ماتياس دي كر

محمد أمن الذوييب )تونس( آالت إلكرتونية، جيتار 
يارا أسمر )بريوت( ميتالوفون

إلزي تابت )بريوت( باس، آالت إلكرتونية

التيار الرابع 4th Stream — جلسات"حلقات"االرتجالية
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 .2021 عقــدت جلســة Impro األوىل يف Bozar يف ديســمرب 
وكانــت نهايــة فــرتة تبــادل مكثــف بــن خمســة موســيقين التقــوا 
للمــرة األوىل قبــل خمســة أيــام فقــط. تــم اختيارهــم بعــد دعــوة 

)Open Call( جلمــع املوســيقين مــن أوروبــا والعــامل العــريب 
الذيــن يعزفــون موســيقى اجلــاز واملوســيقى اإللكرتونيــة. يف 

يســتوف ألربتــن ،  األيــام الــي ســبقت اجللســة ، وبدعــم مــن كر
 ،Werkplaats Walter كانــوا يرتجلــون ويتبادلــون األفــكار يف

يبيــة والرائــدة. املــكان املتخصــص يف املوســيقى التجر

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة
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on sharing of expertise Cinema Talk عــى تبــادل اخلرات

208208

How is the  
Arab world  
represented 
through its 
cinema?

Cinema
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For the past ten years, Arab cinema has 
been making its mark all over the world, 
in the biggest festivals and on television. 
What are its major developments since 
the Arab Spring? What are the themes and 
concerns of filmmakers? What is the future 
of Arab cinema in artistic and economic 
terms, and its relationship with Europe?

كيـــف تظهر صورة 
 العـــامل العـــريبّ

يف عيـــون الســـينما؟

Selected Panelists
Samaher Alqadi

Egyptian Director of the 
documentary As I Want

       Fatma Cherif
Director of the Gabes Cinema  
Fen Festival in Tunisia

Ely Dagher
Lebanese Director of  
The Sea Ahead

Reda Benjelloun
Director of the documentary 
series "Des Histoires Et Des 
Hommes" on the Moroccan 
channel 2M (via Zoom)

Panel discussion held at Bozar, 
7 December ’21, moderated by
Karima Saïdi

Director, Editor and Film Teacher

عى مدى السنوات العرش املاضية، تركت السينما 
العربّية بصماتها يف جميع أنحاء العامل، وذلك عر 

شاشات التليفزيون، وحى عر أكر املهرجانات 
السينمائّية. ما التطورات الرئيسية الي شهدتها 

السينما العربّية منذ اندالع ثورات الربيع العريّب؟ ما 
يه أهم املوضوعات واالهتمامات اخلاصة بـصناع 

األفالم؟ ما هو مستقبل السينما العربّية من 
الناحية الفنّية واالقتصادية وعالقتها بأوروبا؟ 

يــن أعضــاء احللقــة النقاشــية املختار
ســماهر القــايض

يــد" املخرجــة املرصيــة للفيلــم الوثائقــي "كمــا أر
يــف فاطمــة الر

 مديــرة مهرجــان "قابــس ســينما فن"
يف تونس

إيــي داغر
املخــرج اللبنــاين لفيلــم "البحــر أمامكــم"

رضــا بــن جلون
 مديــر برنامــج تلفزيــوين

"قصص إنســانية"
"Des Histoires Et Des Hommes" 

(Zoom عــر) 2M عــى القنــاة املغربيــة

وقــد عقــدت حلقــة نقاشــية يف بــوزار،
2021، أدار النقــاش يف يــوم 17 ديســمر 

يمــة الســعيدي  كر
مخرجــة، ومحــررة، وأســتاذة يف مجــال الســينما
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East-
West-
North-
South
by Lydia 
Chatziiakovou & 
Christos Savvidis
Back in 2010-2011, we conceived 
and organised Roaming Images, a 
traveling project involving collabora-
tions and events in seven cities around 
the Middle East and the Eastern 
Mediterranean, passing through 
Muscat, Sharjah, Nicosia, Damascus, 
Beirut, Jaffa, Alexandria, and ending 
up in Thessaloniki, with a large-scale 
exhibition in two parts—one inves-
tigating the complex relationships 
between the East and West curated 
by Iara Boubnova, and one presenting 
snapshots of the arts scene in the 
region curated by Sotirios Bahtsetzis. 
Shortly after the opening of the exhi-
bition, one of the board members of 
the organising museum approached 
us and asked "Why did no Arabs come 
to the opening?". We looked at her 
perplexed. "What do you mean?" we 
asked, "A lot of our partners from the 
Middle East were there." "But…" she 
continued "…I didn’t see anyone in 
thobes!" (the ankle-length, gown-like 
garment worn by men of the Arabian 
Peninsula). This short, quite unfortu-
nate and rather ridiculous interaction 
seems to encapsulate the West’s 
stereotypical perception of the East. It 
is ironically enhanced by the fact that 
our project’s curatorial premise was an 
investigation of images not as copies 
or reflections of a set, homogenising, 
euro-centric modernist reality, but 
rather as visual dispositivs, as prime 
ways of world-making.  

 Also contributing to the irony was 
the fact that Greece, a country 
located between East and West, 
has traditionally boasted of having 
a good relationship with the Arab 
World—at least in the context of its 
foreign policy. However, this good 
relationship is not based on a deep 
understanding, open-mindedness 
and reflection on the country’s own 
position; rather, it is rooted in deep 
historical reasons, reasons that have 
shaped Greek identity and policy to 
look towards the West—regarded as 
being rational, innovative, scientifi-
cally and culturally advanced—con-
sequently turning their back to the 
East—in contrast defined as crude, 
close-minded and underdeveloped.        

Ever since the Greek Revolution 
against the Ottoman Empire, Greeks 
have been looking towards the West 
for political support and cultural in-
fluences. At the same time, the West 
started looking towards Greece as 
the symbolically charged birthplace 
of one of the first nation states that 
emerged during the European na-
tional revolutions of the 19th century. 
The myth of ancient Greece as the 
"cradle of the European civilisation", 
one which was shaped during the 
Enlightenment, presented an ideal 
justification for supporting the peo-
ple regarded as descendants of the 
ancient Greeks to rebel against the 
"uncivilised Ottomans", marking the 
start of the collapse of the Ottoman 
Empire. It also made it possible for 
the Greeks—whose social organisa- 
tion until then was fragmented 
and scattered—to unite around the 
notion of a national identity that 
shielded their will to fight for inde-
pendence. Surely, the historical and 
political circumstances that led to 
the emergence of the modern Greek 
state are numerous, multifaceted, 
and connected to the global circum-
stances of the era, however they are 
not the subject of this text. What is 
interesting to note though is that 
those circumstances forged not only 
the Greek state, but also the modern 
Greek psyche, leading the Greeks 
to turn their back to the East and 

their gaze to the West, to cultivate 
their cultural influences from Europe 
and to break their cultural affinities 
with their Eastbound neighbours. 
Two hundred years later, the Greek 
identity still carries many of those key 
elements that were shaped during 
the reshuffling of powers throughout 
the 19th century. Much in the same 
way, Western colonialist practices 
have forged the myth of the civilised 
West against the barbaric East.     

In "Notre mal vient de plus loin" (2016, 
Fayard editions), French philosopher 
Alain Badiou analyses the psychoan-
alytical dimension at the heart of this 
tension between East and West. The 
impossibility of the single, hegemon-
ic narrative of the West traps the East 
in that forever unattainable dream 
on the West’s part that only leads to 
disappointment and resentment. At 
the same time, the West systematical-
ly colonises and deregulates the East, 
creating one conflict after another, 
thus allowing the West to extract all 
the East’s resources, to which it owes 
a large part of its wealth and stability. 
In another, more humorous interpre-
tation, South African comedian and 
political commentator Trevor Noah 
describes the absurdity of colonial-
ism: while the "civilised" colonisers 
impose their own culture on another 
country—that until then of course 
had its own culture, the devastation 
of which creates a huge identity crisis 
and leaves a void in search of a new 
identity— how do they expect the 
people of that country not to wish 
to also become "civilised", not to 
wish to identify with those in power, 
not to wish to become their colon-
isers? Then, why do the colonisers 
complain when the colonised want to 
become them, when the colonisers 
have already imposed their way as 
the only way?  

Around the time of the Roaming 
Images exhibition, the events of the 
Arab Spring filled the world-wide 
media with news, historical interpre-
tations and insights into the situation, 
and therefore created momentum 
for learning and gaining a better 
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understanding of the past and pres-
ent of the entire region. However, it 
now seems as if the opportunity was 
somewhat wasted, since more than 
10 years later the hegemonic gaze 
still is the Western gaze and it defines 
not only how the West views the 
East—and the South for that matter—
but also how the East views itself. The 
work titled "Orientalism" (2010) by 
Iranian artist Leila Pazooki, displayed 
in the Roaming Images exhibition cu-
rated by Iara Boubnova, sums up the 
complexity of the situation. This term 
made famous by Edward Said in his 
book that became one of the starting 
points for post-colonial studies, is 
written out in blue neon lights in Farsi, 
albeit in reverse order—from left to 
right, mimicking the Western spelling. 
A heavily stereotypical word evoking 
one-sided, superficial, exoticising 
images of the East, becomes a non-
sensical advertising message with a 
humorous twist.  

Trapped in this impossible power 
game with all of its political, financial, 
cultural, and even psychoanalytical 
repercussions, we now have a new 
opportunity to subvert the situation. 
Rapid technological advancements, 
sped up and popularised immensely 
due to the pandemic crisis, are mak-
ing our world more digital and more 
global at the same time (UBS Report, 
2020), giving us the possibility to 
subvert this centre-periphery divi-
sion and envision a centre-less world. 
We are now becoming more aware of 
the tools that can enable us to have 
multiple viewpoints, readings, inter-
pretations and perceptions of the 
world; that can allow us to imagine 
and practice a multiplicity of alterna-
tives based on mutual understanding 
or—even better perhaps—based on 
a mutual curiosity to get to know 
and understand each other. Physical, 
digital and intellectual movements 
do not have to be one-directional 
and therefore one-dimensional. All 
roads do not have to lead to Rome. 
They can also lead to other directions 
—East to West, West to East, North 
to South, South to North, etc.—and 
make many stops along the way.  

Like the intellectual flaneurs that they 
are, artists can envision these new 
routes, draw new connections be-
tween the dots on the map, explore 
the world by looking at each territory 
as it has never been seen before and 
describe it like it has never been de-
scribed. The notion of "transnational" 
as put forward by the Tate Modern’s 
Research Centre might be a good 
guiding principle for the art world 
to perceive this process as "a way 
of understanding, researching and 
curating that encourages the idea 
that art, artists and art histories are 
connected beyond their countries 
of origin. The word ‘transnational’ 
encourages us all to challenge and 
revise dominant art histories by 
highlighting the global exchanges 
and flow of artists and ideas." Why 
not apply this notion beyond the art 
world?.
Lydia Chatziiakovou 
Christos Savvidis

Curators
ArtBOX.gr (Greece) 
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العكــي،  بالرتيــب  ولكــن  بالفارســية، 
تبــدأ األحــرف مــن اليســار إىل  حيــث 

وهكــذا  بيــة.  الغر بــة  للكتا تقليــًدا  اليمــن 
بالنمطيــة،  املشــبَّعة  الكلمــة  هــذه  فــإن 

ا للــرشق أحاديــة اجلانــب،  لــي تســتثري صــوًر ا
بــة ممزتجــة  وســطحية، وبهــا مســحة غرا
ليــة  خا إعالنيــة  رســالة  أصبحــت  بالســحر، 

بــة بنكهــة مــن الطرافــة.   مــن املعــىن مرشَّ
 

اللعبــة  هــذه  يــن يف  نجدنــا محصور وإذ 
تداعياتهــا  بــكل  للســلطة  املســتحيلة 

بــل  لثقافّيــة،  وا ليــة  ملا وا السياســّية 
تــزغ  لنفــي،  ا التحليــل  لنابعــة مــن  وا

أمامنــا اآلن فرصــة جديــدة لقلــب 
التكنولــويج  لتقــدم  ا يــن. ونــرى  ز املوا

تــه وكثفتــه بمســتويات  ز لــذي عز ا يــع  الر
ثــره عــى  أ ئلــة أزمــة اجلائحــة يــرك  ها

اتســاعه رقمًيــا  يــزداد يف  بينمــا  ملنــا  عا
لنــا  2020(، متيًحــا   UBS يــر )تقر ملًيــا  وعا
بــن  القســمة  قلــب منظومــة  نيــة  إمكا

بلــدان الغــرب املتقــدم،  املركــز املتمثــل يف 
لــي  ا ــدان األخــرى  لبل ا واملحيــط املتمثــل يف 

ــا  ن يا إ ــا  نًح ــخ، وما ي ر لتا ا تعيــش عــى هامــش 
ّيــة.  ر عــامل أقــل مركز القــدرة عــى تصــوُّ

ليــوم أكــر إدراكًا لــألدوات  ا ــا  فقــد أصبحن
لــي تمكِّننــا مــن تبــيِّ العديــد مــن  ا

لقــراءات والتفســريات  النظــر وا وجهــات 
العــامل، وتهيئنــا ألن  والتصــورات عــن 

يف  التعدديــة  فكــرة  ــق  ونطبِّ نتخيــل 
ئــل قائمــة عــى فهــم  التعامــل مــع بدا
متبــادل، أو ربمــا باألحــرى قائمــة عــى 
ــادل ملعرفــة اآلخــر وفهمــه.  فضــول متب

ــا أن تكــون احلــركات املاديــة  ًي رضور فليــس 
االتجــاه،  أحاديــة  يــة  والفكر والرقميــة 

لُبعــد. إن كل الطــرق  ا ثــم أحاديــة  ومــن 
ومــا؛ وإنمــا  تــؤدي بالــرورة إىل ر ال 

يمكنهــا أن تأخذنــا إىل وجهــات أخــرى 
– مــن الــرشق إىل الغــرب، ومــن الغــرب 
إىل الــرشق، ومــن الشــمال إىل اجلنــوب، 

ومــن اجلنــوب إىل الشــمال – وأن تتوقــف 
يــق.   ِعــدة عــى طــول الطر يف محطــات 

 
نــون هــذه الطــرق  قــد يتصــور الفنا

اجلديــدة، شــأنهم يف ذلــك شــأن املثقفــن 
اهلائمــن عــى وجوههــم، وقــد يصلــون 

بــن نقــاط عــى خارطــة العــامل لعمــل 
بالنظــر  العــامل  بــط جديــدة، ويكتشــفون  وا ر

ليــه مــن  إ ُينظــر بهــا  بلــد نظــرة مل  إىل كل 
قبــل، ويصفونــه كمــا مل يوَصــف مــن 

بــر حــدود  قبــل. وقــد تكــون فكــرة "عا
بحــوث  لبلــدان" حســبما وصفهــا مركــز  ا

 
ً
تيــت مــودرن Tate Modern مبــدأ

ــا ُيرشــد عــامل الفــن ليتصــور هــذه  وجيًه
للفهــم  يقــة  "طر باعتبارهــا  العمليــة 

فكــرة  تشــجع  والتنظيــم،  والبحــث 
ــخ الفــن،  ي ر ــط الفــن بالفنانــن وتا ب ر

لــي نشــأت فيهــا".  ا لبلــدان  ا فتتخطــى 

حــدود  بــر  "عا كلمــة  وتشــجعنا جميًعــا 
يــخ  ر تا لبلــدان" عــى تفّنّيــد ومراجعــة  ا

املهيمنــة،  القــوى  بلســان  املكتــوب  الفــن 
لتبــادل  ا بتســليط الضــوء عــى أشــكال 

نــن وفيــض  ملــي وتدفــق حركــة الفنا العا
لننطلــق بهــا إىل مــا وراء عــامل الفــن؟.األفــكار." فلمــاذا ال نطبــق هــذه الفكــرة 

ياكوفو  ليديــا تشــاز
يســتو ســافيديس  و خر

 منســقان للفعاليــات الفّنّيــة
يف ArtBOX.gr )اليونــان(
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 غرب

 شمال
جنوب

ياكوفو  ليديا تشاز
وخريستو سافيديس

 2010 يف فــرة ســابقة مــا بــن عامــي 
باســم  2011، صممنــا ونظمنــا مرشوًعــا  و
لــة" قــدم أنشــطة تعاونيــة  ا لرَحّ ا "الصــور 

ليــات، وجــاب ســبع مــدن يف الــرشق  وفعا
البحــر املتوســط؛ انطالًقــا  األوســط ورشق 

ونيقوســيا،  والشــارقة،  مــن مســقط، 
ية،  ودمشــق، وبــريوت، ويافــا، واإلســكندر

أقيــم  ووصــواًل إىل تيســالونيي حيــث 
معــرض كبــري مــن جزءيــن – جــزء يســتقي 

العالقــات املركبــة بــن الــرشق والغــرب 
ونظمتــه الرا بوبنوفــا، وجــزء يعــرض 

لفــّيّ يف املنطقــة  ا لقطــات مــن املشــهد 
باتسيتســيس.  يوس  ســوتري ونظمــه 

وبعــد فــرة وجــزة مــن افتتــاح املعــرض، 
اقربــت منــا عضــو مــن أعضــاء مجلــس 

ــم وســألتنا: "ملــاذا مل يحــر  ملُتحــف املنظِّ ا
يــوم االفتتــاح؟" أطرقنــا  بّيعــريّب يف  أي عر

ليهــا يف حــرية. وســألناها:  إ يــن  ناظر
"مــاذا تقصديــن؟ لقــد حــر العديــد 
ئنــا مــن الــرشق األوســط."  مــن رشكا

ر أحــًدا  أ ئلــة: "ولكــي… مل  فأردفــت قا
تبــدو هــذه املداخلــة  بالثــوب العــريّب!" 
بــل  لــي تدعــو حًقــا لألســف،  ا القصــرية 

ــا  ًي وتالمــس حــد الســخف، تجســيًدا رمز
لــرشق.  ا زاء  إ النمطيــة  الغــرب  لنظــرة 
ننــا  أ ز الشــعور بهــذه املفارقــة  ومــا يعــز

عــى  تنظيمــه  أسســنا مرشوعنــا ووضعنــا 
اســتقراء مــا تحكيــه الصــور يف غــري صيغهــا 

لــي  ا الصيــغ  بعيــًدا عــن  أو  املستنســخة، 
بتــة  ثا حقيقــة  مــن  انعكاســاتها  تســتمد 

ــا،  وب لنــوع ومحورهــا أور ا حديثــة أحاديــة 
ـن  يــة تمكِـّ ولكــن يف صيغــة أدوات برص

مــن ترســيم مالمــح جديــدة للعــامل.  
 

بــراز هــذه املفارقــة  إ يًضــا يف  أ ومــا يؤثــر 
لبلــد الواقــع بــن الــرشق  ا ليونــان،  ا أن 
املــايض بقــوة  ىه يف  ــا يتب والغــرب، كان 

عالقتــه بالعــامل العــريّب – عــى األقــل يف 

ــة. ولكــن هــذه  ســياق سياســاته اخلارجي
العالقــة القويــة ال تقــوم عــى فهــم 

لبلــد نفســه مــن العــامل  ا عميــق ملوقــف 
أفــق منفتــح  العــريّب، وال تســتند إىل 

ــر فيــه. كمــا أدت أســباب  عليــه أو تدُبّ
تشــكيل  إىل  يــخ  ر لتا ا موغلــة يف عمــق 

ونظرتهــا  نيــة  ليونا ا والسياســات  اهلويــة 
املبتكــرة  العقالنيــة  تــه  الغرب – بصور إىل 

فــأدى   – املتقدمــة  لثقافّيــة  ا العلميــة 
ــه  ت ذلــك إىل إعراضهــا عــن الرشق – بصور

بالغلظــة وضيــق األفــق،  املوســومة 
لتقــدم.         ا والتخلــف عــن ركــب 

 
يتطلــع اليونانيــون إىل الغــرب منــذ قيــام 

يــة  الثــورة اليونانيــة ضــد اإلمراطور
العثمانيــة لكســب الدعــم الســيايسّ 

ع  ، بينمــا رش والتقــرب مــن التفــوق الثقــايفّ
ــان باعتبارهــا  الغــرب يف النظــر إىل اليون

أيقونــة ميــالد أول دولــة انبثقــت مــن 
وبــا  الثــورات الوطنيــة الــي شــهدتها أور

يف القــرن التاســع عــرش. وكانــت أســطورة 
ــان القديمــة الــي تشــكلت يف  اليون

عــرص التنويــر، بوصفهــا "مهــد احلضــارة 
ــا ملســاندة  ــة"، مســوًغا مثالًي وبّي األور

الشــعب يف تمــرده عــى "العثمانيــن غــري 
يــن"، شــعب كان ُينظــر إليــه عــى  املتحر

يــق القدمــاء، فُوضــع  أنــه امتــداد اإلغر
يــة  ح االمراطور بذلــك أول معــول هلــدم رص

العثمانيــة. كمــا تيــرَّ لليونانيــن الذيــن 
كان عقدهــم االجتمــايع منفرًطــا حــى 
ذلــك الوقــت أن يتوحــدوا حــول فكــرة 
ع  اهلويــة الوطنيــة الــي ســلَّحتهم بــدر

اإلرادة للكفــاح مــن أجــل االســتقالل. وال 
ــة والسياســّية  يخي شــك أن الظــروف التار

الــي أدت إىل ظهــور الدولــة اليونانيــة 
احلديثــة تتصــل مــن جوانــب عــدة بالظــروف 

العامليــة هلــذه احلقبــة، إال أنهــا ليســت 
موضــوع هــذا النــص. ومــا يثــري االهتمــام 

أن تلــك الظــروف مل تصنــع الدولــة اليونانيــة 
فحســب، بــل شــكَّلت أيًضــا النفســية 

ــة الــي دفعــت اليونانيــن إىل أن  اليوناني
ُيعرضــوا عــن الــرشق ويولــوا وجوههــم 
نحــو الغــرب، وأن ينهلــوا مــن التفــوق 

وبــا، بــل ويقطعــوا أوارص  الثقــايفّ يف أور
عالقاتهــم الثقافّيــة الــي تربطهــم بجريانهــم 

يف الــرشق. وحــى بعــد مــرور مائــي ســنة، 
ال تــزال اهلويــة اليونانيــة تحمــل كثــريا مــن 

تلــك العنــارص الرئيســية الــي تشــكلت يف 
يــن القــوى يف القــرن  أثنــاء حركــة تغيــري مواز

يقــة  التاســع عــرش. وانتهــج الغــرب الطر
ية  االســتعمار نفســها يف ممارســاته 

الــي اختلقــت أســطورة الغــرب املتحــر 
يف مواجهــة الــرشق اهلمــيج.     

 
آالن   ، الفرنــيّ الفيلســوف  كتــاب  ففــي 
 Notre mal vient de" باديــو، املعنــون
نــا الســحيق  plus loin" – مــايض رشور

2016(، يحلــل   ،Fayard يــار  )طبعــة فا
يف  النفــي  التحليــي  لُبعــد  ا تــب  الكا

جوهــر هــذه العالقــة املتوتــرة بــن الــرشق 
والغــرب. وتــؤدي المعقوليــة الرديــة 

الوحيــدة الســائدة يف الغــرب إىل أن يظــل 
بــًدا حبيــس عجــزه عــن  أ ئًمــا  الــرشق دا
الغــرب، فيتملكــه اإلحبــاط  بلــوغ حلــم 
واالســتياء. ويحــدث ذلــك يف الوقــت 
لــذي يســتعمر فيــه الغــرُب الــرشق،  ا

بصــورة ممنهجــة،  اســتقراره  ع  ويزعــز
ـن  مثــرًيا سلســلة مــن الرصاعــات، فيتمكَـّ

مــن االســتحواذ عــى مــوارد الــرشق 
تــه  وا لــي كان هلــا دور كبــري يف تكويــن ثر ا
واملعلــق  الكوميــدي  ويصــور  واســتقراره. 

نــواه Trevor Noah مــن  يفــر  الســيايسّ تر
ية  االســتعمار العبثيــة  يقيــا  أفر جنــوب 

يف تحليــل آخــر أشــد طرافــة. ففــي حــن 
عــى  ثقافتــه   " "املتحــرِّ املســتعِمر  يفــرض 

تلــك اللحظــة  بلــد آخــر – كان بالطبــع حــى 
لــي  ا لثقافّيــة  ا بمالمحــه  يتمتــع  بلــًدا 

انمحــت بســبب مــا يجلبــه االســتعمار مــن 
خــراب، فتنشــأ أزمــة خطــرية يف اهلويــة، 

ويحــدث فــراغ ثقــايفّ يف محاولــة البحــث 
عــن هويــة جديــدة – إذن فكيــف يتوقــع 

لبلــد  ا هــذا املســتعِمر أال يرغــب أهــل هــذا 
يــن"  "متحر يصبحــوا  أن  بدورهــم يف 

بيــده  فيمــن  ىه هويتهــم  تتمــا وأن 
بــل وأن يصبحــوا بدورهــم  الســلطة، 

املســتعِمر  يشــكو  فلمــاذا  ين؟  مســتعِمر
يتشــبَّه  أن  يــد  ير املســتعَمر  أن  مــن 

يقتــه  نــه يفــرض عليــه طر أ بــه، يف حــن 
يكــون؟   الوحيــدة ألن  يقــة  الطر لتكــون 

 
لــة"،  ا أمــا عــن وقــت عــرض "الصــور الرحَّ

بيــع العــريّب  لر ا ليــات  فقــد غمــرت فعا
مليــة باألخبــار،  وســائل اإلعــالم العا

املتعمقــة  لــرؤى  وا يخيــة،  لتار ا والتفســريات 
لــة  ــد حا يف األحــوال املســتجدة؛ ممــا ولَّ

مــن الزخــم للتعلــم والكتســاب فهــم 
رض يف املنطقــة  أفضــل للمــايض واحلــا

الفرصــة ذهبــت  يبــدو أن  بأكملهــا. ولكــن 
، إذ مــر أكــر مــن  يــاح بصــورة مــا لر ا أدراج 

تــزال نظــرة الغــرب  عــرش ســنوات وال 
لــي ال تحــدد فقــط  ا يه النظــرة املهيمنــة 

لــي ينظــر بهــا الغــرب إىل  ا يقــة  الطر
اجلنوب – وإنمــا  إىل  الرشق – وحــى 

لــي ينظــر بهــا الــرشق إىل  ا يقــة  يًضــا الطر أ
نــة  الفنا لــذي تقدمــه  ا نفســه. والعمــل 

 Leila Pazooki ويك  بــاز نّيــة ليــى  اإليرا
 Orientalism "باســم "االســترشاق

ــة"  ل ا 201(، واملعــروض يف "الصــور الرحَّ 0 (
بــة  ، بمثا بوبونوفــا را  يــا تنظمــه  لــذي  ا

عــرض موجــز ملــدى تعقيــد الوضــع. 
لــذي كان إدوارد ســعيد  ا واالصطــالح 

ــح  ــذي أصب ل ا ــه  ب الســبب يف شــهرته، يف كتا
نقطــة انطــالق دراســات مــا بعــد مرحلــة 

رق  األز لنيــون  ا بضــوء  االســتعمار، مكتــوب 

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

ق-غرب-شــمال-جنوب رش ياكوفو  ليديــا تشــاز
يســتو ســافيديس وخر
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Kilma hilwa (working title) is the 
beginning of a research project that 
first stemmed from the question be-
ing posed of "What is the placement 
of the mother tongue—when it’s not 
English— within artistic practices that 
evolve in a surrounding where no 
one speaks it?" 

It is an attempt to challenge the 
power of language and our habits 
of always wanting to understand the 
meaning. It looks for ways on how 
to use language for purposes other 
than communication, while con-
stantly examining the relationship 
between one’s own mother tongue 
(language) and other languages that 
one speaks (anti-language). 

Language is an element that has the 
capability to define our appearance 
and social status. Observing our 
artistic environment in Belgium, we 
notice that English—the international 
language that represents an aesthet-
ic and intellectual style—is the most 
used language in the performing arts 
field. 

Since our society is full of languages, 
how do we define the term "for-
eign language"? What borders and 
barriers do we create for ourselves 
towards it? How can we still be 
curious in something that we do not 
understand? 

Since Arabic will rule the stage, this 
project aims to foster a dialogue 
in a common language between 
the performer and the spectator. It 
invites you to allow yourself to break 
the stereotypes and create new 
associations from what you hear, see 
and imagine. 

Marah Haj Hussein participated  
in the Halaqat performing arts  
residency in collaboration with 
Théâtre Marni and La Bellone,  
in partnership with Studio 8.
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كلمــة حلــوة )عنــوان العمــل( يه بدايــة 
ح ســؤااًل وفرضيــة مؤداهــا:  بحــث طــر

"أيــن تقــف اللغــة األم – عندمــا ال تكــون 
ــة الــي  ية – ضمــن املمارســات الفّنّي اإلنجلز
تتطــور يف محيــط حيــث ال ينطــق بهــا أحــد؟" 

 
إنهــا محاولــة لتحــدي القــوة الكامنــة يف 

اللغــة، ورغبتنــا املســتمرة يف فهــم املعــىن. 
إنــه يبحــث عــن طــرق حــول الكيفيــة 

الــي يمكــن مــن خالهلــا اســتخدام اللغــة 
ألغــراض أخــرى غــري التواصــل، بينمــا 
يفحــص باســتمرار العالقــة بــن لغتــه 
األم )اللغــة( واللغــات األخــرى الــي 
يتحــدث بهــا املــرء )معــاداة اللغــة(. 

 
إن اللغــة عنــرص قــادر عــى تحديــد مظهرنــا 
ووضعنــا االجتمــايع. ومــن خــالل مراقبــة 

ــكا،  ــة الــي نعيشــها يف بلجي ــة الفّنّي البيئ
ّية – اللغــة  نالحــظ أن اللغــة اإلنجلز

العامليــة الــي تمثــل أســلوًبا جمالًيــا 
ًيــا – يه اللغــة األكــر اســتخداًما  وفكر

يف مجــال الفنــون املرحّيــة. 
فطاملــا أن مجتمعنــا يُعــج بلغــات 

يًفــا  متعــددة، فكيــف إذن نضــع تعر
ملصطلــح "لغــة أجنبيــة"؟ 

مــا يه احلــدود الــي نرســمها 
ألنفســنا تجاههــا؟ 

كيــف نحتفــظ بالفضــول الــذي 
يدفعنــا لفهــم مــا ال نفهمــه؟ 

 
بمــا أن اللغــة العربّيــة ســوف تتصــدر 

ح، فــإن هــذا املــرشوع  املشــهد عــى املــر
يهــدف إىل خلــق حــوار بلغــة مشــركة 
ج. إنــه يدعــوك أن  بــن املــؤدي واملتفــر

تســمح لنفســك بكــر الصــور النمطيــة، 
وإنشــاء تداعيــات جديــدة تســتلهمها 

ممــا تســمعه وتــراه وتتخيلــه. 
 

ح حــاج حســن يف إقامــة  شــاركت مــر
حلقــات للفنــون األداء بالتعــاون مــع تياتــر 

 La( وال بيلــون )Théâtre Marni(  مــارين
 ۸ Bellone(، بالرشاكــة مــع ســتوديو 

.)Studio 8 (

كلمــة حلــوة ح حاج حســن مــر

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة
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A1 Gare du midi (avenue Fonsny)
A2 Rue Bara
A3 Clémenceau
A4 Odon
A5 Hayvert
A6 Ransfort
A7 Chaussée de Gand
A8 Etangs noirs

B1 Emile Féron
B2 Boulevard Jamar
B3 Boulevard Poincarré
B4 Porte d’Anderlecht
B5 Rue de la Senne 
B6 Boulevard Barthélémy
B7 Quan des charbonnages
B8 Ribeaucourt

E1 Avenue de la Toison d’or 
E2 Parc d’Egmont
E3 Notre Dame du Sablon
E4 Gare Centrale
E5 La Monnaie opéra
E6 Place des Martyre
E7 Boulevard Emile-Jacqmain
E8 Boulevard du Roi Albert II

F1 Chaussée d’Ixelles
F2 Porte de Namur 
F3 Palais Royal
F4 Rue Royale
F5 Cathédrale Sainte-Gudule
F6 Boulevard pachéco
F7 Rogier tower
F8 Gare du Nord

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

C1 Porte de Hal
C2 Place du jeu de Balle
C3 Roger Van der Wijden
C4 Halles Saint-Géry
C5 Annessens
C6 Rue de Flandre
C7 Monument aux Pigeon-soldat
C8 Bouldevard de Dixmude

D1 Hotel des monnaies
D2 Palais de Justice
D3 Joseph Stevens
D4 Manneken Pis
D5 Bourse
D6 rue de l’Evèque
D7 Quai aux pierres de taille
D8 Parc Maximilien

G1 Rue Goffart
G2 Champ de Mars
G3 Trône
G4 Avenue des arts
G5 Rue de Croix de Fer
G6 Van Orley 
G7 Botanique
G8 Royale Sainte-Marie

H1 Rue du Conseil
H2 Parnasse
H3 Rue Belliard
H4 Rue de la Loi
H5 Marie-Thérèse
H6 Rue de Bériot
H7 Rue Tiberghien
H8 Josephat

The practice of chess is a well of 
legends in which different strata of 
perception are intertwined. 'Castling' 
in chess is a unique and condition-
ally permitted move that secures 
the king’s defense. In a poetic and 
metaphorical register, by juxtaposing 
different media (body, video, sound, 
space), the expression of castling 
becomes the gestures I defend, the 
words I defend, the ideas I defend... 
As I move…

تزخــر لعبــة الشــطرنج باألســاطري الــي تتداخــل 
فيهــا مســتويات مختلفــة مــن الــويع. 

ويمثــل التبييــت" )التحصــن( يف الشــطرنج 
نقلــة متمــزة ومرشوطــة تؤمــن امللــك 

وُتمكــن مــن الدفــاع عنــه. وبتعبــري ُمســتقى 
ح مختلــف  مــن لغــة الشــعر واملجــاز، وطــر
الوســائط مًعــا، مثــل )اجلســد، والفيديــو، 

والصــوت، والفضــاء املــكاين(، يصــري التعبــري 
عــن التبييــت )التحصــن( عــى أرض الواقــع 

هــو احلــركات الــي أدافــع عنهــا، والكلمــات 
الــي أدافــع عنهــا، واألفــكار الــي أدافــع 

عنهــا.. يف كل نقلــة أقــوم بهــا، وكل حركــة.

Nasrine Kheltent 
& Abdellah M.Hassak

Castling Performing Arts Residency

Nasrine Kheltent, visual and 
performance artist, and Abdellah 
M.Hassak, sound artist, participated 
in the Halaqat performing arts resi-
dency in collaboration with Théâtre 
Marni and La Bellone, in partnership 
with Studio 8.

يــن خلطنــت ، الفنانــة  شــاركت نرص
يــة واألدائيــة ، وعبــدهللا هصــاك  البرص

، فنــان الصــوت ، يف إقامــة حلقــات 
لفنــون األداء بالتعــاون مــع تياتــر مــارين  

 La( وال بيلــون )Théâtre Marni(
 ۸ Bellone(، بالرشاكــة مــع ســتوديو 

.)Studio 8 (
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The Whites open their game with 
Mannekenpis at D4. The Blacks 
rush for defence at Place Sainte-
Gudule. The tanners advance to 
the top of the city, at the Palais 
de Justice by the Place du Jeu de 
Balle. From Parc Maximilien, the 
black queen advances diagonally 
on Boulevard Pachéco. The white 
knight leaves the Rue du Conseil 
and advances to the Palais Royal. 
A black pawn moves from the 
Botanique to Van Orley. A white 
pawn advances from Parnasse to 
Belliard. The pawn fixed on the 
Quai aux Pierres de Taille advances 
towards la Bourse. The knight 
Emile Féron joins Roger van der 
Weyden. The knight Ribeaucourt 
finds Léon le Page. From la Toison 
d’or, the white king goes to the 
council, while the Goffart tower 
settles on the Chaussée d'Ixelles. 
The pawn Bourse raids the Porte 
d’Anderlecht tanners. The pawn 
Jamar is positioned on Boulevard 
Pointcarré and a black madman 
passes from the Gare du Nord 
to the Porte d'Anderlecht.

تفتتــح القطــع البيضــاء اللعبــة مــع 
Mannekenpis يفD4. تنطلــق 

 Placeالقطــع الســوداء للدفــاع يف
Sainte-Gudule. يتقــدم الدباغــون 
 Palais de ليعتلــوا قمــة املدينــة، يف

 Place du jeuبالقــرب مــن Justice
de Balle. تتقــدم امللكــة الســوداء 

 ،Parc Maximilien بخــط مائــل من
 .Boulevard Pachécoباتجــاه
 rue du يغــادر الفــارس األبيــض
 Palais ويتقــدم إىل ،conseil

Royal. يتحــرك بيــدق أســود من 
Botanique إىل Van Orley. عــى 
اجلــاين اآلخــر يتقــدم بيــدق أبيض من
Parnasse إىل Belliard. البيــدق 

 Quai aux Pierres املثبــت عــى
 .la Bourse يتقــدم نحــو de Taille

 Emile Féron ينضــم الفــارس
 .Roger Van der Weyden إىل
يعــر الفــارس Ribeaucourt عى 

Léon le Page. يذهــب امللــك 
األبيــض مــن la Toison d’or إىل
 Goffart بينمــا يســتقر ،conseil

عــى Chaussée d'Ixelles. تداهــم 
 Porte الدباغــن يف Bourse بيــدق

 Jamar يقــع بيــدق .d’Anderlecht
يفBoulevard Pointcarré، ويمــر 

 Gare du رجــل مجنــون أســود من
.Porte d'Anderlecht إىل Nord

تبييت يــن خلطنــت نر
وعبــدهللا م. هصــاك

العاقــات الثقافيــة املتكافئــة

إقامــة لفنــون األداء
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إبراز إبداعات العامل العريبّ داخل 
مؤّسسات االّتحاد األورويبّ، وداخل 

املنطقة نفسها. )من خال أعضاء 
يونيك EUNIC يف املنطقة، ويف سفارات 

الدول األعضاء عى سبيل املثال(. 

االعرتاف بأهّمّية احلوار املنّظم 
بن الدول )احلكومات( 

والعاملن يف املجال الثقايفّ. 

Lessons for the Future

Fair Cultural Relations

موارد

 بتكليــف EUNIC )االتحــاد األورويّب
ملعاهــد الوطنّيــة للثقافــة(، مجموعــة أدوات 

 للتعــاون العــادل بــن املؤسســات
ّيــة(:  )باللغــة اإلنجلز

"الثقافــة العادلــة" يه مبــادرة 
مــن اللجنــة الوطنيــة األملانيــة 

ّيــة(: لليونســكو )باللغــة اإلنجلز

"مــا وراء الفضــول والرغبــة: نحــو تعــاون 
دويلّ يف الفنــون أكــر عدالــة" )2018( 

 IETM عبــارة عــن مجموعــة أدوات كتبهــا
 DutchCulture and بالتعــاون مــع

ّيــة(:  On The Move )باللغــة اإلنجلز
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ّية  ُطر االستعمار
ُ
كشف الغطاء عن األ

اجلديدة: مثل اإلساموفوبيا، 
وفرض الرقابة عى حركة مقاطعة 

إرسائيل، والتمويه األخرض، وغريها، 
يد من الرتكزي عى تكوين  وصّب املز

القطاع وهيكلته، بداًل من الرتكزي 
عى األجندات السياسّية. 

 
يز التكامل بن السلع الثقافّية  تعز

وعمل الفّنانن يف األسواق األوروبّية، 
استنادًا إىل املادة 16 من اّتفاقّية 

اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية 
يز تنّوع أشكال التعبري الثقايفّ،  وتعز
يز اإلنصاف بداًل من املساواة.  وتعز

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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منح األفضلّية للربامج أو نقاط 
الرتكزي وفًقا ألهّمّية املوضوعات، 

وليس ملوقعها اجلغرايف. 

إفساح مجال للتفكري النقديّ 
واحلفاظ عليه، يك ُتعَرض فيه 

الردّيات املختلفة، ويتسىّن للّركاء 
ف عى بدائل محتملة.  التعرُّ

إنهاء استعمار املؤّسسات الثقافّية 
)بما يف ذلك املعاهد الثقافّية 

يادة قدر الشفافّية  الوطنّية(، وز
فيما تمارس من أعمال يف العامل 

العريبّ )املزيانّية، واألولوّيات، 
وتأثري املجتمعات املحّلّية، إخل(. 
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فصل العمل الثقايفّ عن املظّلة 
الدبلوماسّية، لتجّنب املزالق املتمّثلة 

يف احلاجة إىل استخدام الثقافة 
بوصفها أداة للتأثري، والتميزي 
بن" الدبلوماسّية الثقافّية " 

و"العاقات الثقافية الدولّية". 

نمذجة الربامج وإعدادها وفًقا 
الحتياجات املنطقة، وليس وفًقا 

للموضوعات الي ُتحّدد وفقا 
للصعيد السيايسّ لاّتحاد األورويبّ. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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تناول مفهوم التكافؤ يف التعاون 
يق تفكيك  الثقايفّ، عن طر

العاقات الثقافّية وتحليلها. 

يز العاقات املستدامة  تعز
طويلة األجل، واتباع نهج أكرث 

توازًنا يف العاقات الثقافّية. 

معاجلة العاقات الثقافّية بن االّتحاد 
األورويبّ وجامعة الدول العربّية، 
ين،  وما يشوبها من اختال املواز
يع  وذلك من خال إقامة مشار

ملموسة، ونهج أفقيّ أكرث اعتدااًل.

Lessons for the Future
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خطوط توجيهية للمستقبل
تم التعبري عنها ومناقشــتها خال اجتماعات 

املائدة املســتديرة للخرباء.
يســبايل. جمعتها دنيا حاق ومود قمر  وتوماس فان ر

رتها ســناء وشتايت. راجعتها وحّر
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Asaad Al-Hilali Project Zero Audiovisual Residency

THE WEIRDO
An excerpt of a novel by Asaad Al-Hilali 

—Are you originally from Liège City? I mean Liégeois?

He pondered a little, tightened his lips, and nodded

—Umm. You may say so.

He stood there since I first saw him, hence, I stood 
up when I saw him and kept standing...

—Why don’t you sit? Your back needs a little rest. 
You might get tired of standing that long.

He laughed mockingly:

—Sitting makes me even more tired... To stand up, means to remain 
on the alert for anything. Doesn’t life need such alertness?

I mulled over what he said and was about to be 
convinced, but something seemed disturbing:

—Yes, but that is like engaging yourself in a protracted endless 
battle... a battle that won’t only be weary, but tedious.

He deliberately changed the subject and asked me excitedly:

—Do you miss your hometown?

I suddenly realized that a sad smile had frozen on my lips for a moment... 
I could literally listen to my own heartbeat, and my fingers loosened.

—Baghdad? My one and only passion, Sir. Maybe because you 
spent your whole life in Liège, you can’t realize how it feels to 
be surrounded by an aura of warmth everywhere... And you see 
it on every face, be it familiar or not. I have never felt alienated 
in Baghdad, here I’m overwhelmed with alienation. 

He laughed cheerfully and raised a glass of water: 

— It is your birthday, man. Don’t be frustrated...

You are not on your own after all.

— I’m really grateful; you really made my evening! I was really 
distressed, watching closely the poor birthday cake, as if it was staring 
at me, wondering, demanding its rights. Most often, birthday cakes are 
surrounded by dozens of eyes, and by piercing looks and voices from 
everywhere...Believe it or not, before you came, I was watching the 
cake from here, then changing my position to there, and there... then 
I moved around the table to look at the cake from different angles...

He broke into a fit of laughter... 
 

227 82



—If you want to fool the cake, you want it to 
feel that there are a lot of guests...

I laughed too:

—Maybe I wanted to fool myself... I imagined my daughter standing 
here, and there is my sister, and my brother standing over there, he 
isn’t into birthdays. There is my daughter carrying her child... Nothing 
is better than having an imagination that evokes what you've lost...

With a defeated look on his face, he stood up and approached me, 
patted me on the shoulder, and there I felt a strange sense of relief...

—You seem to have lost much.

—Too much, pal. You can say I lost everything...

He returned to his place to sit comfortably, and 
put his glass of water on the small table... 

—That is really good. You won’t then be sad if you 
face another loss. It will be easy for you.

I smiled, but something in my inner thoughts 
refused what the man had said:

—Why don’t you rather say that I ought to stop my losses... 
You don’t drink the same glass all at once, but sip it gradually, 
and if you drank the whole glass, you won’t be able to drink 
another glass. That would be hard, and so too are losses.

—You can get over the first loss, but the second will be more painful... 
And when more losses come your way, it would be real distress...

His knees came closer, his back bended a little, he curled up his 
lengthy arms around his legs, and said, without looking at me: 
 
—Don’t make matters harder than they really are.

—Matters are already hard... We hardly get what we want... 
success for example, or work... love... children...Things that I don’t 
understand but which are called happiness... Don’t you see that they 
can be lost and before you know it..such merciless abruptness...

—My brother was killed in the war. One day, before I finished 
my breakfast, I had lost all the money I had saved following 
the TV anchor’s announcement of a short sentence. Such 
stupid, incalculable, and totally illogical losses...

He grabbed the glass of water, sipped some water, then he said calmly:

—Idiots are everywhere, they were also here. You must have 
heard of the wars that Europe suffered? They experienced all 
the scourges you passed through in your countries and even 
in folds, but it won’t happen again. That’s the difference.

11th March, 2019
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ضحكــت أنا كذلك:

— ربمــا أردت أن أخــدع نفســي.. فقــد كنــت أتخيــل ابنتــي واقفــة هنا، وهناك 
شــقيقتي، وأخــي يقــف بعيــدا هنــاك، انــه ال يحب أعيــاد الميالد... هنــاك ابنتي 

تحمــل طفلهــا... هــل هنــاك أروع مــن أن تمتلــك مخيلــة تســتحضر بهــا ما فقدت... 

نظــر نحــوي بانكســار، نهــض واقتــرب مني، ربت 
علــى كتفــي فشــعرت براحــة غريبة... 

— يبــدو انــك فقــدت الكثير... 

— الكثيــر جــدا يــا صاحبــي... تســتطيع أن تقــول أني فقدت كل شــئ... 

— عــاد إلــى مكانــه ليجلــس باســترخاء، ويضع كأس 
المــاء علــى الطاولــة الصغيــرة القريبة...

— هــذا جيــد فــي الواقــع، فأنت لن تحــزن إن تعرضت 
لفقــدان آخر... ســيكون ســهال عليك... 

ابتســمت وقــد رفــض شــئ ما فــي داخلي مــا قاله الرجل:

— لمــاذا ال تقــول أن علــّي أن أكــّف عــن الفقــدان.. انت ال تشــرب الكأس نفســه دفعة 
واحــدة، بــل ربمــا ترتشــفه علــى مراحل، وإن شــربت كأســا كامال، فال تســتطيع أن 
تشــرب كأســا آخــر، ســيكون ذلــك صعبــا، الفقدانات هكــذا، تســتطيع احتمال االول، 

اال ان الثانــي ســيكون أكثــر ألمــا... أمــا إن تكــرر ذلــك فهذا يعنــي بؤســاً حقيقياً... 

تقاربــت ركبتــاه، وانحنــى ظهــره قليــال، وكّور ذراعيه 
الطويلتيــن حــول ســاقيه، قــال دون أن ينظــر لي:

— ال تجعــل االمــور أكثــر صعوبــة مما هــي عليه...

— إنهــا صعبــة فــي الواقــع... إننــا نحصــل بصعوبــة جمة علــى ما نرغب... 
النجــاح مثــال، أو العمــل... الحــب... األبنــاء... األشــياء التــي ال أفهمهــا لكنهم 

يســمونها ســعادة... أال تــرى أن فقدانهــا يحــدث غالبــا بســهولة ومباغتــة مدهشــة... 
أخــي قتــل فــي ســنوات الحرب، وذات يــوم، وقبل أن أنتهــي من إفطاري... 

خســرُت كل مــا ادخرتــه مــن مــال بعــد جملة قصيــرة قالهــا المذيع في 
التلفزيــون، إنهــا فقدانــات غبيــة، غيــر محســوبة وليســت منطقيــة بالمــرة...

مــّد يــده الطويلــة ليجــذب الــكأس إلى شــفتيه ويرتشــف رشــفة من المــاء... قال بهدوء: 

— الحمقــى فــي كل مــكان، كانــوا هنــا كذلــك، لعلك ســمعت عن 
الحــروب التــي عاشــتها أوربــا؟... حــدث جميع مــا مررتم به فــي بلدكم 

وربمــا مضاعفــا... لكنــه لــن يحــدث مرة أخرى هــذا هو الفرق...

11 آذار 2019 
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رجـــل غريب األطوار
نـــص مقتطـــف مـــن قصـــة قصيرة ألســـعد الهاللي 

— هــل أنــَت مــن ســكان مدينــة لييــج األصليين، أعنــي الليجواز؟

فَكــَر قليالً، َزّم شــفتيه، هز رأســه:

— هممــم تســتطيع أن تقــول ذلك... 

كان واقفــاً ُمــذ رأيتـُـه أَول مــرة، أنــا كذلك وقفــت حيَن رأيتــه وواصلُت وقوفي..

— لمــاذا ال تجلــس، أَِرح ظهــرَك قليــال، قــد يُرهقــك الوقــوف الطويل..

ضحك ســاخرا:

— يرهقنــي الجلــوس أكثــر... أَن تكــوَن واقفــاً، يعنــي أنك ســتظل 
متحفــزاً ألي شــئ، أال تحتــاج الحيــاة إلــى مثل هــذا التحفز... 

فكــرُت بمــا قالـَـه وأوشــكُت أن أقتنــَع بــه لوال أّن األمَر بــدا ُمختالً:

— نعــم، لكــن هــذا يشــبه مــن يخوُض معركــة دائمة بال 
نهايــة... لــن تكــوَن مرهقــةً فقط، بــل ومملة... 

تعمــد أن يختــار موضوعــا مختلفــا لنتحــدث فيــه لــذا ســألني باهتمام:

— هــل تشــعر بالشــوق إلــى مدينتك األولى؟

حيــن انتبهــُت، أدركــت بــأن ابتســامة حزينــة كانت قــد تجمــدْت على وجهــي للحظات... 
ليــَس هــذا فقــط، بــل شــعرُت بوجيــب مرتبٍك فــي قلبي، ارتخــت بفعلــه أناملي... 

— بغــداد؟... هــي الشــوق كلـّـه يــا ســيدي... ُربّما ألنـَـك قضيَت ُعمَرك فــي لييج، ال 
تـُـدرُك مــا الــذي يعنيــه أن يُحيطــك الــدفء ِمْن كل َمــكان.. َوتَراه علــى كّل الوجوه 

التــي تَعــرُف وال تَعــرف.. لـَـْم أَُكن أشــعُر بالوحشــة في بغداد، وهُنا... شــبعت وحشــة... 

ضحــك بمــرح ثــم رفع كأس المــاء عالياً:

— انــهُ عيــد ميــالدك يــا رجل، فــال تبتئس... لســَت وحــدك على أية حال... 

— أنــا َمديــن لــك بالشــكر، لقــد َمنحتنــي أمســية مختلفــة فعــالً، ُكنــُت منقبض 
النفــس وأنــا أُراقــُب الكعكــة البائســة وأشــعر أنهــا تطالبنــي بما هــو حق لها، 

غالبــا، تحــاط كعكــة عيــد الميــالد بالكثيــر مــن األعيــن، تثقبهــا النظرات 
واألصــوات مــن جميــع الجهــات... وقبــل مجيئــك، هل تصــدق اني كنت 
أنظــر للكعكــة مــن هنــا، ثــم اغيــر مكاني إلــى هناك، وإلــى هناك، كنت 

أدور حــول المنضــدة ألنظــر إلــى الكعكعــة مــن جهــات مختلفة... 

 ضحــك طويال:
 

— أتريــد أن تخــدع الكعكــة، تريدهــا أن تشــعر أن هنــاك الكثيــر مــن الحاضرين... 
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Lessons for the Future 
Expressed and put forward  
by participants in the Halaqat 
expert roundtables.

Collected by Dounya Hallaq,  
Maud Qamar, Tomas Van Respaille. 
Edited by Sana Ouchtati.
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Collect documentation to 
capture the expertise in 
the region. An idea would 
be to launch a regional 
Facebook group for cultural 
policy researchers to share 
insights and documents.

Develop platforms gathering 
artists, cultural operators, and 
trainers to share expertise: 
e.g., capitalise on previously 
created platforms which 
have proven efficient and 
resourceful for the sector, such 
as the Med Culture website.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Review and expand the notion 
of ‘experts’ and ‘expertise’ 
as well as the selection of 
experts by EU institutions.

Identify a larger frame of 
experts’ skills (not only on 
academic qualifications), 
notably by recognizing the 
notion of contextual/local 
knowledge as it tends to 
be undervalued in the face 
of technical expertise.

Lessons for the Future
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Question who is labelled 
‘expert’ and adjust the 
definition by placing a greater 
emphasis on collective, rather 
than individual, expertise.

Incentivise cultural 
practitioners in the region 
to work collectively.

Dissociate the provision 
of funds from the sole 
expertise: e.g., the funding 
of a project should not be 
conditioned by the presence 
of certain experts. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Obtain the agreement and 
acceptance by peers of 
persons working as advisers. 

Encourage personal 
encounters and provide a 
means or methodology—as 
well as safe spaces where 
there is no pressure of 
representation—to share and 
maintain critical thinking. 

Lessons for the Future
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Share issues, including 
insights into and from failures 
and mistakes, keeping in 
mind that the sharing of 
expertise also concerns 
shared dreams and objectives, 
and not only needs.

Include and capitalise on 
the expertise of the Arab 
diaspora in Europe.

Promote transmission: 
peer-to-peer learning, 
training, mentorships, etc.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Ensure a bottom-up approach 
for donors’ coordination where 
civil society organisations 
and beneficiaries are 
present and participate.

Inform and advise donors 
regularly.

Ensure full transparency 
and accountability of the 
production, management, 
and dissemination of 
knowledge, based on context 
analysis in programming 
and implementing 
cultural projects.

Lessons for the Future
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Share best practices regarding 
decision-making models, 
grant-making schemes, and 
governance among artists and 
cultural institutions so as to not 
rely on external funding only. 

Ensure and sustain the 
dissemination of shared 
expertise back to the 
region: cultural actors and 
practitioners from the Arab 
world are moving their 
activities and capital abroad 
thereby leading to a major 
lack of local expertise (i.e. 
a brain drain to Europe).

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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Move towards a common 
understanding and shared 
commitment on how to 
improve the results and 
impact of cultural cooperation 
between the EU and Arab 
countries. This requires first 
and foremost laying the 
foundations for mutual trust 
and transparency on agendas.

Lessons for the Future
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Measure progress: capitalise 
on successful cultural 
cooperation programs and 
commit to a move towards a 
results-oriented approach 
(with shared commitments and 
a clear evaluation framework). 

Assess the long-term real 
impact of the projects 
(not only monitoring 
and evaluation).

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

تبــادل اخلربات

POSITIVE EXAMPLE  

The Rambourg Foundation (Tunisia)  
created an ecosystem that allowed 
experts from outside the cultural sector 
to talk about shared experiences. 

RESOURCES 

"In search of equal partners: on being 
a SWANA artist and cultural worker in 
the EU": a study by Yamam Al-Zubaidi 
published by Culture Action Europe:
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The "Correspondaences" 
platform was established after 
the explosion on the 4th of August 
and in the wake of the devastating 
economic crisis and total collapse 
that afflicted Lebanon.

How can we help artists in Lebanon 
today, be they pioneers of plastic 
art, film directors, musicians, writers, 
performers or others? Above all, 
how can we stop assuming each 
other’s needs, but let everyone 
express themselves? It is with this 
reflection that Sandra Dagher, 
Tarek Atoui, Joana Hadjithomas, 
Khalil Joreige, Sandra Terdjman, 
who are all volunteers, artists or 
actors in the Lebanese and French 
cultural scene, have created the 
"Correspondaences" platform, an un-
precedented entity intended to form 
a community of mutual aid, with the 
hope that those who find it useful to 
them today will become tomorrow’s 
correspondents.

"Correspondaences" is a flexible and 
horizontal structure wherein one will 
not find any calls for nominations, 
competitions or selections. Rather, 
Correspondaences caters to the 
needs of artists, rather than estab-
lishing frameworks for filtering sub-
missions. The response provided by 
the team is tailored to each individ-
ual’s needs. One of the basic needs 
is sharing, including an exchange of 
views, to break the isolation caused 
by the grinding Lebanese crisis exac-
erbated by the COVID-19 pandemic. 
The idea is to extend assistance on 
two levels: first in Lebanon itself to 
the artists living there, but also in 
France and in the rest of Europe for 
artist expats who often feel lost.

In response, the platform has 
developed several programs:

Reporters: Profiles vary greatly. 
They are artists, curators, journalists, 
intellectuals, film directors, musi-
cians, writers, or choreographers, all 
of whom voluntarily pledge to listen, 
to share, and/or extend help. The 
ultimate goal is to get together, ex-
change views, and create a friendly 
and professional network in which 
everyone learns from the other and 
exchanges experiences. This is how 
real bonds are forged, giving rise to 
numerous aspects of cooperation.

(Portfolio) program, where some-
one from the world of art in Lebanon 
is asked to help an artist who needs 
and wishes to create his or her 
profile. We know how important and 
difficult this is to do at the beginning 
of one’s career.

The Travel Grant Program is availa-
ble to provide the opportunity for the 
travel necessary to breathe when a 
situation becomes unbearable, and 
when a person needs to relocate 
temporarily or for a professional 
reason "outside the framework of 
an institutional invitation" (such as 
residencies, exhibitions, festivals, 
etc.). We are here to help with this 
temporary relocation, since this pro-
gram is for people who want to stay 
in Lebanon and continue to live there 
in spite of everything.

Correspondaences
Finally, our latest initiative is to 
establish a place in downtown Beirut, 
in Gemmayzeh, which would be 
a space for meetings, exchanges 
and conversations, discussions, 
debates and presentations between 
artists, and sometimes with certain 
professionals who visit or reside in 
Lebanon, far from societal problems 
and issues related to different gen-
erations and sectors. What we really 
need is sharing, horizontal action, 
solidarity and generosity.

In a few words, "correspondaences" 
is: One year since its inception, 96 
applications received, 10 cases of as-
sistance to create portfolios, 5 travel 
scholarships granted, more than 60 
meetings organised with reporters or 
project founders to obtain technical 
or management advice.

www.correspondaences.org
Instagram: @correspondaences

Sandra Dagher
Tarek Atoui
Joana Hadjithomas
Khalil Joreige
Sandra Terdjman

Founders
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 Correspondaences ظهــرت منصــة
4 آب/أغســطس،  "مراســات" بعــد انفجــار 

ويف أعقــاب األزمــة االقتصاديــة الطاحنــة 
واالنهيــار الشــامل الــذي يعصــف بلبنــان. 

كيــف يمكننــا مســاعدة الفنانــن يف 
لبنــان اليــوم، ســواء كانــوا مــن رواد الفــن 

، أو مخرجــن ســينمائّين، أو  التشــكييّ
موســيقّين، أو كتــاب، أو فنــاين أداء أو 
غريهــم؟ وقبــل كل يشء، كيــف يمكننــا 
أن نكــف عــن افــراض أن كاًل منــا يعــرف 

احتياجــات اآلخــر، وأن نــدع كل فــرد 
يعــر عــن نفســه بنفســه؟ وانطالًقــا مــن 

هــذا التأمــل، فــإن ســاندرا داغــر، وطــارق 
يــج،  عطــوي، وجوانــا حاجيتومــا، وخليــل جر

وســاندرا تردجمــان، وهــم متطوعــون، 
وفنانــون، أو فاعلــون يف املشــهد الثقــايفّ 

، قــد أنشــأوا منصــة  اللبنــايّب والفرنــيّ
"مراسالت"  ،Correspondaences

ويه كيــان غــري مســبوق يهــدف إىل تشــكيل 
مجتمــع مــن املســاعدات املتبادلــة، عــى 
أمــل أن أولئــك الذيــن يســتفيدون منــه 

اليــوم ســيصبحون مراســي الغــد.  

"مراســالت" يه   ،Correspondaences
بنيــة مرنــة وأفقيــة، وال توجــد بهــا دعــوات 

لتقديــم الرشــيحات، أو املســابقات، أو 
االختيــارات؛ بــل إنهــا تتكيــف مــع احتياجــات 

الفنانــن بــداًل مــن وضــع أطــر لتصفيــة 
الطلبــات املُقدَمة. وتكــون االســتجابة 

يــق متوافقــة مــع  الــي يقدمهــا الفر
احتياجــات كل فــرد عــى حــدة. فأهــم 
االحتياجــات األساســّية يه املشــاركة، 

وتبــادل اآلراء، لكــر العزلــة الــي تمخضــت 
عنهــا األزمــة اللبنابّيــة الطاحنــة، والــي 

فاقمــت منهــا جائحــة كوفيــد 91.  وتكمــن 
الفكــرة يف املســاعدة عــى مســتوين: 

األول يف لبنــان نفســه، للفنانــن الذيــن 
يعيشــون هنــاك، ولكــن أيًضــا يف فرنســا 

ويف بقيــة أنحــاء أوروبــا للفنانــن املقيمــن 
الذيــن غالبــا مــا يشــعرون بالضيــاع.

لاســتجابة لذلــك، طــورت املنصــة 
العديــد مــن الربامــج:

"املراســلون": تختلــف امللفــات الشــخصّية 
اختالًفــا كبــرًيا، فهــم فنانــون، أو منســقو 
معــارض، أو صحفيــون، أو مثقفــون، أو 

مخرجــون ســينمائّيون، أو موســيقّيون، أو 
كتــاب، أو مصممــو رقصــات، وجميعهــم 

يتعهــدون طواعيــة باالســتماع، أو املشــاركة، 
أو املســاعدة. اهلــدف هــو االجتمــاع وتبــادل 
اآلراء وإنشــاء شــبكة عالقــات وديــة ومهنيــة 

يتعلــم فيهــا كل فــرد مــن اآلخــر ومــن 
تجاربــه. هكــذا نشــأت روابــط حقيقّيــة 

أفســحت املجــال ألوجــه عديــدة مــن التعــاون.

برنامــج امللفــات الشــخصّية )بورتوفوليــو( 
حيــث ُيطِلــب مــن شــخص مــن عــامل الفــن 
يف لبنــان مســاعدة فنــان يشــعر باحلاجــة 

والرغبــة يف تكويــن ملفــه الشــخيّ. 
نحــن نعلــم مــدى أهّمّيــة وصعوبــة 

القيــام بذلــك يف بدايــة املســرية املهنّيــة.

برنامــج املنــح للســفر متــاح لتوفــري فرصــة 
ســفر رضوريّ مــن أجــل التنفــس عندمــا 

يصبــح الوضــع غــري محتمــل، ويحتــاج 
معــه الشــخص إىل االنتقــال ملــكان آخــر 

ج  بصــورة مؤقتــة، أو لســبب مهــي "خــار
إطــار دعــوة مؤسســّية )إقامــات، معــرض، 

مهرجــان ..(. نحــن هنــا للمســاعدة يف 
هــذا االنتقــال املؤقــت، ألن هــذا الرنامــج 
مخصــص لألشــخاص الذيــن يرغبــون يف 
البقــاء يف لبنــان واالســتمرار يف العيــش 

هنــاك عــى الرغــم مــن كل يشء.

وأخــريا، فــإن مبادرتنــا األخــرية يه افتتــاح 
مــكان يف وســط بــريوت، يف اجلمــزة، 

مــكان لالجتماعــات، وتبــادل املحادثــات، 
واملناقشــات، واملناظــرات، والعــروض 
التقديمّيــة بــن الفنانــن، وأحيانــا مــع 
بعــض املهنيــن الذيــن يــزورون لبنــان 
أو يقيمــون فيــه؛ فهــو مــكان ليحقــق 

اجلميــع أقــى اســتفادة مــن خاللــه لكونــه 
ــًدا عــن  مخصًصــا للفاعلــن الثقافّيــن بعي

اإلشــكاليات املجتمعّيــة والقضايــا املتعلقــة 
باألجيــال والقطاعــات املختلفــة. إن مــا 
نحتاجــه بالفعــل هــو املشــاركة والعمــل 

بشــكل أفقــي والتضامــن والكــرم.

Correspondaences منصـــة
يف غضــون ســنوات قليلــة، 

"مراسالت"  ،Correspondaences 
يه: ســنة واحــدة منــذ نشــأتها 

تــم تلقــي 69 طلًبــا 
ُقدمــت 01 مســاعدات يف إنشــاء 
ملفــات شــخصّية "بورتوفوليــو" 

ُقدمــت 5 منــح للســفر 
تــم تنظيــم أكــر مــن 06 لقــاء مــع مراســلن، 

أو مــع مؤســي املــرشوع للحصــول 
يــة  عــى املشــورة الفّنّيــة أو اإلدار

www.correspondaences.org
@correspondaences :االنستجرام

طارق عطوي
ساندرا داغر

جوانا حايج توما
ساندرا تريجمان

يج خليل جر
املؤسسون
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Khartoum Offside
SD/NO/DK, 2019, 75’ 
Director: Marwa Zein / 
Production: ORE Productions, 
Stray Dog / Cinematography: 
Marwa Zein / Editing: Mohamed 
Emad Rizq / Sound Design: Sara 
Kaddouri / Music: Tunde Jegede

Screened at Bozar, 22 May '22, 
followed by a Q&A with Marwa 
Zein moderated by Djia Mambu

Khartoum 
Offside

A group of exceptional young ladies in Khartoum are 
determined to play football professionally. They are 
prepared to defy the ban imposed by Sudan’s Islamic 
Military government. Their battle to be officially 
recognized as Sudan’s women’s national team is fear-
less, courageous and often humorous, although their 
struggle is unwavering. Through the intimate portrait 
of these women over a number of years we follow 
their moments of hope and deception. FIFA gives the 
national football federation financial assistance to 
help women's teams, but it continues to marginalise 
women's football. However, there is a new spark of 
hope when the elections within the federation could 
mean real change for the entire system.

Marwa Zein Khartoum Offside Cinema

Marwa Zein is a Nubian film 
director, script writer, producer 
and an advocate for women's 
rights through her work.
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أوفسايد 
اخلرطوم
بعــزم كبــري، خرجــت مجموعــة اســتثنائية مــن الفتيــات 

يف واليــة اخلرطوم الحــرتاف كــرة القــدم، يف تحــٍد للحظــر 
ية  الــذي فرضتــه احلكومــة الســودانية اإلســامية العســكر

عــى ذلــك. تخــوض الفتيــات معركــة لاعــرتاف بهــن رســميا 
يــق كــرة القــدم الوطــي، ويه معركــة تتســم بشــجاعة  كفر

وُجــرأة ال تعــرف اخلــوف، بــل ومثــرية لــروح الدعابــة يف أحيــان 
ع. ويتابــع  يــق الفتيــات بإيمــان ال يزتعــز كثــرية. ُيناضــل فر

الفيلــم صــورة عــن قــرب هلــن عــى مــدار عــدة ســنوات، يختــربن 
فيهــا حلظــات تتأرجــح بــن اليــأس والرجــاء. يمنــح االتحــاد 
الــدويل لكــرة القــدم الفيفــا دعمــا مادًيــا ملســاعدة الفــرق 

ياضيــة النســائية، بيــد أنــه يســتمر يف تهميــش كــرة القــدم  الر
النســائية. ومــع ذلــك، تلــوح بارقــة أمــل عندمــا تقــام انتخابــات 

يف االتحــاد، إذ يمكــن أن يمثــل تغيــريا للنظــام بأكملــه. 

ســـينما أوفســايد اخلرطــوم ين  مــروى ز

أوفســايد اخلرطــوم 
 الفيلم إنتاج سوداين نروييج
 دنماريك مشرك لعام 2019،
ومدة الفيلم: 75 دقيقة. 

املخرجة: مروة زين/ إنتاج: 
 Stray Dog و ORE  Productions

/ تصوير سينمايئ: مروة زين/ مونتاج: 
محمد عماد رزق/ مصمم صوت: سارة 

قدوري/ موسيقى: توندى يجيدي
ُعــرض الفيلــم يف Bozar يف بروكســـل 

يف 22 مايــو 2022، أعقبــه نــدوة 
للمداخــات مــع املخرجــة مــروة 

يــن، أدارتهــا ديجــا مامبــو. ز

يــن مخرجــة أفــالم نوبيــة،  مــروى ز
يو، ومنتجــة، ومدافعــة  وكاتبــة ســينار
عــن حقــوق املــرأة مــن خــالل أعماهلــا. 

"تحت احلُكم العسكري احلايل يف 
السودان، مل يكن مسموحًا للنساء 

بلعب كرة القدم، ومل يكن مسموحًا 
لنا بالتصوير أيضًا ولكن..."
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Eman Hussein The Smell of Cement 
is Very Sharp

Performing Arts Residency 
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Eman Hussein participated in the 
Halaqat performing arts residency 
in collaboration with Théâtre Marni 
and La Bellone, in partnership with 
Studio 8.
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ــاذة جــدا  رائحــة األســمنت نفَّ ايمــان حســن
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إقامــة لفنــون األداء

شــاركت ايمــان حســن يف إقامــة حلقــات 
للفنــون األداء بالتعــاون مــع تياتــر مــارين   

 )Théâtre Marni( وال بيلــون
 ۸ )La Bellone(، بالرشاكــة مــع ســتوديو 

.)Studio 8 (
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"Body memory" and "working 
memory" in the context of space 
—working with the body goes be-
yond the idea of pain and sweat in 
physical labour. There are certain 
precarious aspects that dancers 
have in common with construc-
tion workers: we, too, experience 
physical pain; we, too, work with 
the repetition of movement, 
and another crucial aspect we 
share is, of course, the constant 
movement of bodies in space. 

يتناول العمل "ذاكرة اجلسد" و "ذاكرة 
العمل" يف سياق املكان – حيث تتجاوز 

حركة اجلسد أثناء العمل فكرة األمل 
والعرق اللذين هما نتاج العمل البدين. 

فهناك بعض اجلوانب احلركية اخلطرة 
الي يتالىق فيها الراقصون مع عمال 
البناء، نحن نتفاعل ونتعانق مع األمل 

اجلسدي مثلهم – نحن أيضا نتمايل مع 
احلركة اإليقاعية املنتظمة تماما مثل 

حركة العمال، كما نتأثر باحلركة املستمرة 
ألجسادنا داخل املساحات املكانية 

الواسعة، فهؤالء يجدون ألجسادهم لغة 
حركية جديدة مستوحاة من بيئة العمل.

ــاذة جــدا  رائحــة األســمنت نفَّ ايمــان حســن
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Eman Hussein The Smell of Cement 
is Very Sharp

Performing Arts Residency
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ع،  ايمــان حســن راقصــة، ومصممــة رقصــات، ومخرجــة مســتقلة ألفــالم عــن فــن الرقــص ومقرهــا القاهــرة. درســت الرقــص، وفنــون الشــوار
ح، وفنــون الدفــاع عــن النفــس. تقــدم إيمــان حســن يف أعماهلــا مقاربــة مغايــرة للرقــص املعــارص؛ حيــث تدمــج أعماهلــا بــن احلركــة  واملــر

اإليقاعيــة للعمــال يف احليــاة اليوميــة والرقــص املعــارص، فهــي تقــدم دمًجــا مبتكــًرا لوســائط فّنّيــة متعــددة. وقــد كانــت الــورش أول االماكــن 
ج إطــار املؤسســات الفّنّيــة هــو مصــدر إهلامهــا الرئيــي لتقديــم مقاربــات حركيــة جديــدة، حيــث  الــي أهلمتهــا لتعلــم احلركــة، وكان العمــل خــار

تتعــاون مــع احلرفيــن والعمــال، وتعيــش معهــم لتتعلــم حركاتهــم داخــل الــورش، تجمــع أفالمهــا الراقصــة بــن فضــاء األماكــن العامــة 
وحركــة الرقــص املعــارصة. 

Eman Hussein is an independent dancer, choreographer and dance filmmaker based in Cairo. She studied dance, 
street art, theatre and martial arts. Her works merge labourers’ daily movements and contemporary dance, amongst 
other arts. Working with individuals outside of artistic institutions is her main inspiration. She collaborates with crafts-
men and workers, and lives with them at their workshops to learn their movements. Her dance films combine aspects 
of public space and contemporary dance movement.
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As the panel of experts discussed 
during the roundtables, exper-
tise is not only acquired through 
degrees, but also through field 
experience. We asked Abd Al Hadi 
Abunahleh, co-founder of Studio 8 
—one of the first registered dance 
organisation in Jordan—about 
the obstacles he has encountered 
throughout his career and how ex-
pertise can be shared with others, 
especially with new generations. 

In 
Conversation  
with Abd Al 
Hadi Abunaleh
by Dounya Hallaq
Where were you trained to 
become a dancer? 

Abd Al Hadi Abunahleh At home, 
I used to run into dancers in the 
streets from the age of 15. I spent 
nine hours a day training, and would 
eventually convince my younger 
brother to join me. Then we became 
a group of six dancers, the Break Fu 
Dance Crew. Upon graduation, my 
parents wanted to send me to the 
Gulf to work in the banking sector. 
They almost convinced me that in 
Arab societies, artists are seen as 
losers, people without insurance, 
without prospects. And I think they're 
not wrong. In a way, Studio 8 is an 
exception to the rule, a little miracle! 

Before I left, we set up Live and Alive, 
an ephemeral troupe to perform 
contemporary dance. We performed 
in the streets and on Facebook. In 
2013, Ren, a visual artist, gave me 
proposals for artistic projects, and 
we rented a flat to have a space for 
our projects. To pay the rent and to 
live, we gave dance classes. This is 
how Studio 8 started. Ren became 
the co-founder of Studio 8, along 
with my younger brother and myself. 

How did you establish your own 
entity as the first organisation in 
the sector?

A.A. Based on local needs. Upon 
my return from my studies abroad in 
2015, we started to think in a more 
structured way. First, we had set a 
goal: to create a small ecosystem for 
dancers in Jordan. We then started 
to advise the apprentice dancers 
to become teachers, or to work on 
producing their own work. 

But where could they showcase and 
exhibit their work in Amman? We had 
to put together a programme our-
selves that would give them the op-
portunity to perform there! Once this 
decision was made, other questions 
arose: who would produce? Studio 
8 or the dancers themselves? So, we 
created an incubation programme. 
We brought in mentors and offered 
financial and technical support. We 
created an independent performing 
arts festival to give a place to this 
Jordanian scene. Then, it occurred 
to us to allow Jordanian artists to 
showcase their work abroad. Our 
structure had begun to take shape to 
meet the needs of artists and open 
up people's minds! 

How did you rise to fame on the 
local scene?

A.A. We became a small troupe, 
working with museums, galleries, 
and residencies. At the beginning, 
we couldn't get out of the circles 
of professional dancers and reach 
the general public because we all 
asked ourselves the same question: 
is dance an art? But once we realized 
that yes, dance is an art, it was easier 
to present ourselves as artists, to pro-
pose new concepts and to structure 
ourselves. The institutions opened 
the doors for us more readily as 
artists than as dancers. We were paid 
for the production costs on the basis 
of the projects we proposed. At the 
time, we knew that there were fund-
ing possibilities, but we didn't have 
the culture of funding or establishing 
partnerships... We didn't know where 

to start. We didn't even know how to 
make programs!

You mention project-based funding 
and the lack of training in financial 
management. How did you manage 
to find stability in funding?

A.A. We made the choice to let go 
of our collective status and become 
a company in 2017 because we 
had ambitions and our budget had 
changed. We had to register as a 
non-profit company, as our main 
source of funding was (and still 
remains) donations. This registration 
took a year and a half, since in Jordan 
there is no category for companies 
specialising in dance. Against our 
will, we became activists, advocat-
ing for this category to be officially 
recognised. After a year and a half, 
we ultimately managed to succeed. 
Today, any dance company can 
register officially in Jordan! 

Now we have a dance lab and an of-
fice space. We have four employees, 
including an auditor, an external au-
ditor and a lawyer. We have a very im-
portant supportive circle: experts and 
artists, both Jordanian and foreign. 
However, after so many years, we still 
do not have any local financial sup-
port, only foreign support. Foreign 
funds are problematic because when 
we receive money from abroad in the 
bank, we have to be approved by the 
ministries. Our last funds remained 
blocked for a year and a half while I 
had to personally pay out our salaries, 
insurance and the costs of the festi-
val. This had serious consequences, 
both psychological and financial. We 
almost closed up shop! 

In the same vein, we are very much in 
demand abroad (festivals, expertise, 
mentorship), but we have never 
been invited to Jordan. This gives 
us the impression we are not being 
recognised.

Is it a political issue?

A.A. In fact, we have to remain sensi-
tive to the political context of the day: 
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when the authorities are a bit liberal 
and like the arts, we can breathe. Yet, 
if they are more conservative, we are 
looked down upon. Let's not forget 
that in the hierarchy of arts, we danc-
ers are lie at the very bottom. 

Yet, we have learned to deal with it. 
We had a particular experience with 
the first version of our independent 
festival in 2019. Journalists attacked 
our festival for being immoral, aiming 
to encourage debauchery and pros-
titution, and that it was inappropriate 
and went against Jordanian values. 
They even fabricated photos to 
display a fake atmosphere of a disco-
theque with alcohol and drugs, which 
was reported on by all newspapers. 
None of them took the time to truly 
inquire about us. I was immediately 
summoned by the secret service 
officials and the municipality, who put 
in front of me documents requesting 
my conviction. They were surprised 
to see how young I was, and advised 
me to be careful with my language, 
to ask the municipality's permission 
before organising a festival, as well 
as to obtain permission from the 
intelligence services, and to contact 
journalists. For the next edition, this is 
what we did. We made a press release 
to explain our approach. In 2021, 
everything was perfectly legal and 
even supported by the town hall and 
the press. This is one of the lessons 
learned that I would like to pass on 
to anyone who wants to organise an 
event in Jordan. It took us several 
years, and we even hired someone 
full time to make sure that everyone 
understood the objectives of Studio 8. 

Today, we are approached by people 
from the world of arts to seek our 
expertise: how to register a compa-
ny? How to find and obtain funding? 
How to gain artistic expertise? Which 
lawyers can help us? Who to contact 
in case of problems?

What are the challenges 
you face now?

A.A. The challenges are numerous, 
but the main issue is security: how do 

we protect ourselves? I sometimes 
feel that we can disappear overnight. 
There is something unpredictable 
here, and if you want to plan for one 
or two years, it's complicated! This is 
also why we are currently seeking to 
register abroad. 

Secondly, how to organize the sec-
tor? Even at the Ministry of Culture, 
we don't have a cultural policy. Each 
association makes its own policies. 
Jordanians are a diverse group, with 
various tastes and interests, and 
purchasing power. While interest 
in the Jerash Festival is high, there 
is a lot less interest in local theatre. 
Many of my fellow artists say that the 
root problem, very likely, lies in our 
education system, since arts were 
removed from the curricula of state 
schools in the 1970s. 

Finally, there is a real problem of 
access to the stage. In Studio 8, we 
have all the skills, but we lack the 
space to produce our creations. We 
have held an international festival 
(48 international artists in the first 
edition), but we focus primarily 
on Jordanian artists. One of our 
projects therefore is to create a 
curriculum for performing arts with 
local and international partners and 
universities. We are working hard to 
provide international opportunities 
for Jordanian dancers, since we 
ourselves had been dancers without 
local opportunities, thus we strive to 
safeguard the coming generations 
from this problem..

تبــادل اخلربات
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الديســكو، حيــث اخلمــور واملخــدرات. وهــذا 
ماتناقلتــه جميــع الصحــف، دون أن 

تحــاول أي منهــا التعــرف علينــا حقيقــة. 
وفــورا اســتدعاين مســؤولون مــن املخابــرات 
والبلديــة، وقدمــوا يل الوثائــق الــي تطالــب 

بإدانــي. واندهشــوا مــن صغــر ســي، وطلبــوا 
مــي أن أكــون حــذرا بشــأن مــا أقولــه، وأن 

يحــا مــن البلديــة قبــل إطــالق  أطلــب ترص
يحــا مــن املخابــرات،  املهرجــان، وكذلــك ترص
فضــال عــن التواصــل مــع الصحفيــن. ويف 

الــدورة التاليــة للمهرجــان، قمنــا بــكل 
ذلــك، ونرشنــا بيانــا صحفيــا نوضــح فيــه 
2021، صــار كل  رؤيتنــا. ويف دورة عــام 

يشء قانونيــا، بــل حظينــا بدعــم البلديــة 
والصحافــة. وكان ذلــك أحــد الــدروس 

الــي تعلمتهــا وأرغــب يف نقلهــا لــكل مــن 
يــد تنظيــم فعاليــة يف األردن. احتجنــا  ير
إىل عــدة ســنوات، وإىل توظيــف شــخص 
يــف اجلميــع بأهــداف  بــدوام كامــل لتعر

ســتوديو إيــت حــى نجحنــا يف ذلــك.
واليــوم، يــأيت إلينــا أفــراد مــن عــامل الفــن 
لالســتفادة مــن خراتنــا: كيفيــة تســجيل 

رشكــة، وكيفيــة احلصــول عــى تمويــل، 
وكيفيــة احلصــول عــى خــرات يف الفنــون، 
وأي املحامــن يمكنهــم مســاعدتنا، ومــن 

نتواصــل معــه حــال وجــود مشــكالت. 

مــا التحديــات الــي تواجهــك حاليــا؟

عبــد اهلــادي إنهــا كثــرية. لكــن املشــكلة 
األساســية يه األمــن: كيــف يمكننــا 

حمايــة أنفســنا؟ أشــعر أحيانــا أن بوســعنا 
االختفــاء بــن ليلــة وضحاهــا. ثمــة أمــور 
ال يمكــن التنبــؤ بهــا هنــا، وإذا رغبنــا يف 

التخطيــط لعــام أو عامــن قادمــن، 
يصبــح األمــر معقــدا. وهــذا هــو الســبب 
ج. يف ســعينا إىل تســجيل رشكتنــا باخلــار

أمــر آخرهــو كيــف ننظــم هــذا القطــاع؟ 
حــى يف وزارة الثقافــة، التوجــد سياســة 

ثقافّيــة. كل هيئــة تشــكل سياســاتها 
اخلاصــة بهــا. الشــعب األردين متبايــن 

يف ذوقــه واهتماماتــه وقوتــه الرشائيــة. 
فمثــال االهتمــام بمهرجــان جــرش كبــري، 

ح  بيــد أن االهتمــام أقــل بكثــري باملســار
املحلّيــة. ويــرى العديــد مــن زمــاليئ الفنانــن 

أن االحتمــال األكــر أن تكــون جــذور 
املشــكلة يف نظــام التعليــم؛ حيــث ألغيــت 

الفنــون مــن مناهــج املــدارس احلكوميــة 
يف الســبعينيات مــن القــرن املــايض. 

وأخــريا، ثمــة مشــكلة حقيقيــة يف العــرض 
ح. إننــا يف ســتوديو إيــت نمتلــك  عــى املســار

املهــارات، لكــن نفتقــر للمــكان الــذي ننتــج 
عليــه إبداعاتنــا. لقــد أقمنــا مهرجانــا دوليــا 

)حــره 48 مــن الفنانــن األجانــب يف دورتــه 
األوىل(، لكننــا نركــز باألســاس عــى الفنانــن 

يعنا يف إعــداد  األردنيــن. ويتمثــل أحــد مشــار
منهــج درايس لفنــون األداء مــع رشكاء 

محلّيــن ودوليــن، ومــع اجلامعــات. إننــا 
نعمــل عــى توفــري فــرص دولية للراقصــن 

األردنيــن؛ فلقــد كنــا راقصــن ال نجــد أي 
فرصــة ولــو محلّيــا، لــذا فنحــن نســى لــي 

اليحــدث ذلــك لألجيــال اجلديــدة.. 

Sharing of Expertise
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ممــا َخُلصــت إليــه مجموعــة اخلــرباء يف 
اجتماعــات املائــدة املســتديرة، أن اخلــربة 
ال ُتكتســب بالدرجــات العلميــة وحســب، 

بــل بالتجربــة العمليــة أيًضــا. التقينــا 
عبــد اهلــادي أبــو نحلــه، أحــد مؤســيس 

ســتوديو إيــت Studio 8 – ويه مــن 
وليــات مؤسســات الرقــص املســجلة 

ُ
أ

رســميا بــاألردن، وســألناه عــن العقبــات 
الــي واجهتــه يف مســاره املهــي، وعــن 

الســبل الــي يمكــن مــن خاهلــا اخلــربات مــع 
يــن، الســيما مــن األجيــال الصاعــدة. اآلخر

 محادثة
مع عبد 
اهلادي 

أبو نحلة
أجرت املقابلة دنيا حالق 

بــت لتصبــح راقًصــا؟ أيــن تدر

عبــد اهلــادي يف بــالدي، حيــث كنــت أرى 
ع عندمــا كنــت  الراقصــن يمرحــون يف الشــار
يف اخلامســة عــرشة. كنــت أقــي آنــذاك تســع 

يــب، ورسعــان مــا  ســاعات يوميــا يف التدر
 . أقنعــت شــقيقي األصغــر باالنضمــام إيلَ

ثــم كوّنــا فرقــة مــن ســتة راقصــن وســميتها 
 Break Fu يــك فــو دانــس للرقــص يــق بر فر

Dance Crew. عندمــا أنهيــت دراســي، 
أراد والــداي أن أســافر إىل اخلليــج للعمــل 

بالقطــاع املــرصيف، وكادا ينجحــان يف إقنــايع 
ــة إىل الفنانــن عــى  بنظــرة املجتمعــات العربّي

أنهــم فاشــلون، حيــث ال مســتقبل هلــم وال 
طموحــات. وأعتقــد أن وجهــة نظرهــم مل 

تكــن خاطئــة؛ إذ يمكــن القــول إن ســتوديو 
إيــت، يمثــل، إىل حــد مــا، االســتثناء لتلــك 
القاعــدة، وهــو مــا أعتــره معجــزة صغــرية!

 ،Live and Alive قبــل رحيــي، أسســنا
ويه فرقــة تــؤدي الرقــص املعــارص اســتمرت 

لفــرة قصــرية، وكنــا نقــدم عروضنــا يف 
ع واليــف عــى الفيســبوك. يف 2013،  الشــار
ح رِن Ren، وهــو فنــان تشــكيي، عــيَ  اقــر
يع الفنّيــة. اســتأجرنا  مجموعــة مــن املشــار

شــقة حــي يكــون لدينــا مســاحة لتنفيــذ 
مرشوعاتنــا، أعطينــا دروســا يف الرقــص 

حــى نتمكــن مــن دفــع اإليجــار وتدبــري 

معيشــتنا. تلــك كانــت بدايــة ســتوديو إيــت. 
ِن املؤســس املشــارك يف ســتوديو  صــار ر

إيــت، مــي ومــع شــقيقي األصغــر. 

كيــف أنشــأت الكيــان اخلــاص بــك باعتبــارك 
أول مؤسســة يف مجــال الرقــص؟

عبــد اهلــادي وفًقــا لالحتياجــات املحليــة. 
ج،  2015، عــدت بعــد دراســي باخلــار يف 

يقــة أكــر تنظيمــا.  ــا يف التفكــري بطر ورشعن
حددنــا هدفنــا أوال: وهــو بنــاء مجتمــع 

صغــري للراقصــن يف األردن. بدأنــا 
يف تقديــم املشــورة للراقصــن تحــت 
يــب ليصبحــوا معلمــي رقــص،  التدر

أو ليكــون هلــم إنتاجهــم اخلــاص. 
لكــن أيــن يمكنهــم عــرض أعماهلــم يف 

عمــان؟ كان يتعــن علينــا وضــع برنامــج 
بأنفســنا يمكنهــم مــن تقديــم عروضهــم 

ثــريت 
ُ
فيهــا! وبمجــرد اتخاذنــا هلــذا القــرار، أ

العديــد مــن التســاؤالت: مــن الــذي ســينتج 
العــروض؟ ســتوديو إيــت أم الراقصــون 

أنفســهم؟ لــذا أعددنــا برنامــج حاضنــة 
أعمــال. نحــن نجلــب املعلمــن ونقــدم هلــم 

الدعــم املــايل والفــي. وأعددنــا مهرجانــا 
ــا للفنــون األدائيــة ليكــون  مســتقال بن

ســاحة لعــرض هــذا املشــهد األردين. ثــم 
واتتنــا فكــرة إعطــاء الفنانــن األردنيــن 

ج. وتبلــورت  فرصــة لعــرض أعماهلــم باخلــار
اتجاهاتنــا لــي تفــي باحتياجــات الفنانــن 

وتفتــح أذهــان النــاس وتوســع أفقهــم!

كيــف ذاعــت شــهرتك عــى 
ــة؟ الســاحة املحلّي

عبــد اهلــادي بعبــد اهلــادي: بعــد أن رصنــا 
كيانــا صغــرًيا يعمــل مــع املتاحــف، وصــاالت 

العــرض، وبرامــج اإلقامــة الفنّيــة. يف البدايــة، 
مل نســتطع اخلــروج مــن دائــرة الراقصــن 

املحرفــن والوصــول للعامــة ألننــا كنــا 
جميعــا نســأل الســؤال عينــه: هــل الرقــص 

فــن؟ لكــن عندمــا أدركنــا أن اإلجابــة يه 
نعــم: الرقــص فــن، صــار أيــر لنــا تقديــم 

ــا فنانــن، وتقديــم مفاهيــم  أنفســنا بوصفن
جديــدة، وبلــورة أنفســنا. وصــار مــن األيــر 

أن تفتــح املؤسســات ذراعيهــا لنــا بوصفنــا 
فنانــن ال راقصــن. كنــا نحصــل عــى 

تكاليــف إنتــاج املرشوعــات الــي نعرضهــا. 
ويف الوقــت الــذي علمنــا فيــه بوجــود 

فــرص للتمويــل، مل نكــن نمتلــك ثقافــة 
طلــب التمويــل وتأســيس الــرشاكات... 
مل نكــن عــى درايــة مــن أيــن نبــدأ، بــل مل 
نكــن نعــرف كيــف يتــم إعــداد الرامــج! 

ذكــرت يف حديثــك التمويــل القائــم عــى 
املروعــات، وأنكــم كنتــم تفتقــرون 

يــب عــى اإلدارة املاليــة. كيــف نجحــت  للتدر
يف تحقيــق االســتقرار يف التمويــل؟

عبــد اهلــادي اتخذنــا قرارانــا بالتحــول مــن 
مجــرد كيــان جمــايع إىل رشكــة رســمية عــام 

2017، إذ كان لدينــا طموحــات وتغــريت 
مزانيتنــا. كان يتعــن علينــا تســجيل 

أنفســنا كرشكــة غــري هادفــة للربــح، ألن 
مصــدر تمويلنــا الرئيــي كان )واليــزال( 

الترعــات. اســتغرق التســجيل عامــا 
ونصــف، إذ مل تكــن هنــاك فئــة للــرشكات 

املتخصصــة يف الرقــص آنــذاك يف األردن. 
ومل يكــن هنــاك بــٌد مــن أن نكــون نشــطاء 
للرويــج لتلــك الفئــة مــن الــرشكات حــى 

يتــم االعــراف بهــا وتســجيلها رســميا. وبعــد 
عــام ونصــف، تكللــت جهودنــا بالنجــاح، 

وصــار مــن حــق أي رشكة متخصصــة يف 
الرقــص التســجيل رســميا يف األردن.

اليــوم صــار لدينــا ســتوديو للرقــص ومكتــب 
إداري. أصبحنــا أربعــة نتقــاىض راتبــا. ولدينــا 
مدقــق حســابات ومدقــق خــاريج، ومحــام. 

ونمتلــك دائــرة داعمــة مهمــة للغايــة تتألــف 
مــن خــراء وفنانــن مــن داخــل األردن 

وخارجهــا. لكــن، بعــد كل تلــك الســنوات، 
ال نمتلــك تمويــال مــن الداخــل، بــل مــن 

ج وحســب. والتمويــل األجنــيب مشــكلة،  اخلــار
إذ تصلنــا تحويــالت أجنبيــة عــى حســابنا 

املــرصيف، ولكــن ال يتــم رصفهــا ســوى بعــد 
احلصــول عــى موافقــات بعــض الــوزارات. 

وآخــر تمويــل وصلنــا ظــل مجمــدا ملــدة 
عــام ونصــف، يف الوقــت الــذي كان يتعــن 

عــيَ دفــع مرتبــات وتأمينــات وكــذا تكاليــف 
املهرجــان. كان لذلــك عواقــب وخيمــة، 

نفســيا وماديــا. وكدنــا نغلــق الرشكــة!

ج  وباملثــل، يوجــد طلــب كبــري علينــا يف اخلــار
)حيــث يتــم دعوتنــا ملهرجانــات ولتقديــم 

يــب الغــري(، يف الوقــت الــذي مل  خراتنــا ولتدر
يتــم فيــه دعوتنــا قــط داخــل األردن. وهــو مــا 
يعطينــا االنطبــاع بأننــا كيــان غــري معــرف بــه. 

هــل األمــر مرتبــط بقضيــة سياســّية؟ 

عبــد اهلــادي يجــب أن نظــل عــى ويع عــاٍل 
بالســياق الســيايسّ الراهــن: عندمــا تكــون 

الســلطة ليراليــة بعــض الــيء وتحــب 
الفنــون، يكــون بوســعنا التنفــس. أمــا إذا 
كان اتجاهها محافًظــا، نكــون يف مرتبــة 

دنيــا. وعلينــا أال ننــى أنــه يف ســلم ترتيــب 
الفنــون، نحــن الراقصــون يف الدرجــة الدنيــا.

لكننــا تعلمنــا كيــف نتعامــل مــع ذلــك. 
صــار لدينــا خــرة عمليــة اكتســبناها مــن 

الــدورة األوىل ملهرجاننــا املســتقل عــام 2019. 
ذكــر الصحفيــون آنــذاك أن مانقــوم بــه يف 

املهرجــان منــاٍف لألخــالق، وأنــه يحــرض عــى 
الفســق والدعــارة وغــري مناســب للقيــم 
األردنيــة. وقامــوا بركيــب صــور ُملفقــة 

للمهرجــان ليبــدو أشــبه بجــو صــاالت 

تبــادل اخلربات

عبــد اهلــادي أبــو نحلــة
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"2048 – identity in dissolution" is a 
project that researches invisibility  
and the power that lies within its para- 
meters. It presents itself as a "tool for 
existing" within, or better said, away 
from oppressive power structures. In 
this invisible place, a cosmos is being 
created. The question then becomes 
who has access to it and who does 
not. In spite of that, there are perfor-
mance-related reasons for a need 
to be invisible given the systematic 
oppressive behaviours against indi-
viduals and communities. 
 
"2048 – identity in dissolution" is the 
last part of an artistic research that 
started in 2016 tackling belonging 
and its relationship to physical  
spaces and is being concluded in 
2022 with the notion of invisibility.

د الــذات" هــو  2048 – "اهلويــة يف تبــدُّ
مــرشوع فــّيّ يبحــث يف مفهــوم االختفــاء 

والقــوة الــي تكمــن بــن طياتــه؛ حيــث 
يقدمــه عــى أنــه "أداة للوجــود" داخــل، 
أو باألحــرى بعيــًدا، عــن هيــاكل الســلطة 

القمعيــة. ففــي هــذا املــكان غــري املــريئ، 
كانــت نشــأة الكــون، ويبقــى الســؤال 
عمــن لديــه حــق الوصــول إليــه ومــن 

ليــس لديــه هــذا احلــق. عــى الرغــم مــن 
ذلــك، فــإن هــذا العمــل يتنــاول منطــق 

الرغبــة/ احلاجــة ألن نكــون غــري مرئيــن يف 
ظــل الســلوكيات القمعيــة املمنهجــة ضــد 

األفــراد واملجتمعــات. 
 

د الــذات"  2048 – عــرض "اهلويــة يف تبــدُّ
يمثــل اجلــزء األخــري مــن بحــث فــّيّ 
2016، ويتنــاول  بــدأه عــالء يف عــام 

ــة واالنتمــاء وعالقتهمــا  ــة اهلوي قضي
ــة، ويصــل إىل نهايتــه  بالفضــاءات املادي

2022 بمفهــوم االختفــاء.  يف عــام 

Alaa Minawi 2048 – identity in dissolution Performing Arts Residency 

Brightness +35% الســطوع
Contrast -10% التبايــن
Saturation -95% التشــبع
Recognition -10% االعراف
Revolution +12% لثورة ا
Racism +15% يــة العنرص
Allies +22% التحالــف

Brightness +10% الســطوع
Contrast +10% التبايــن
Saturation -95% التشــبع
Recognition -35% االعراف
Revolution -80% لثورة ا
Racism +60% يــة العنرص
Allies -15% التحالــف

Brightness -20% الســطوع
Contrast +0% التبايــن
Saturation -95% التشــبع
Recognition -30% االعراف
Revolution -120% لثورة ا
Racism +88% يــة العنرص
Allies -55% التحالــف

Stages of invisibility مراحــل االختفــاء
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د الــذات" 2048 – "اهلويــة يف تبــدُّ عاء ِمناوي

Brightness -33% الســطوع
Contrast -5% التبايــن
Saturation -95% التشــبع
Recognition -10% االعراف
Revolution +12% لثورة ا
Racism +15% يــة العنرص
Allies +22% التحالــف

Brightness -58% الســطوع
Contrast -60% التبايــن
Saturation -95% التشــبع
Recognition -35% االعراف
Revolution -80% لثورة ا
Racism +60% يــة العنرص
Allies -15% التحالــف

Brightness -83% الســطوع
Contrast +0% التبايــن
Saturation -95% التشــبع
Recognition -30% االعراف
Revolution -120% لثورة ا
Racism +88% يــة العنرص
Allies -55% التحالــف

The performance takes the expe- 
rience of Alaa; the son of a Lebanese 
mother who, by Lebanese law, can-
not pass on her citizenship to him. In 
Lebanon, only men have the right to 
pass citizenship on to their children. 
Alaa instead receives his father’s 
Palestinian passport, and thus a 
dual identity crisis arises, alongside 
the constant inability to be a part of 
Lebanon becoming prominent. The 
performance goes through the racist 
and discriminatory experiences that 
led Alaa to eventually decide to be in-
visible. At some point, the spectators 
are led towards their own personal 
experiences of hiding their identities. 
At the end of the performance, Alaa 
invites the spectators to meet him 
in person, only to find themselves 
in another room with an installation 
involving them.

يتنــاول العــرض التجربــة الشــخصية الــي 
يمــر بهــا عــالء، فهــو ابــن ألم لبنابّيــة، ومــع 
ذلــك فهــو غــري مســموح لــه باحلصــول عــى 
اجلنســية بموجــب القانــون اللبنــايّب؛ ففــي 
لبنــان، ال يتمتــع ســوى الرجــال بحــق منــح 
اجلنســية ألبنائهــم. وبعــد أن يتســلم عــالء 
، تنشــأ أزمــة  جــواز ســفر والــده الفلســطييّ

اهلويــة املزدوجــة، ويــرز العجــز املســتمر عــن 
أن يكــون جــزًءا مــن وطنــه لبنــان. يســتعرض 

العمــل تجربــة التميــز العــريق والعنــرصي 
ر يف النهايــة  والــي دفعــت عــالء إىل أن يقــر

أن يكــون غــري مــريئ. يف مرحلــة مــا، يتــم 
ــه املتفرجــن إىل التفكــري يف تجاربهــم  توجي

الشــخصية ويف إخفــاء هوياتهــم. يف نهايــة 
العــرض، يدعــو عــالء املتفرجــن ملقابلتــه 

شــخصًيا، ليجــدوا أنفســهم يف غرفــة أخــرى 
داخــل عمــل فــّيّ يحتويهــم.

ر عــرض فيلــم "2048 – "اهلويــة يف  مــن املقــر
د الــذات" ألول مــرة يف بــريوت يف كانــون  تبــدُّ

الثــاين )ينايــر( 2023.

Stages of invisibility مراحــل االختفــاء

"2048 – identity in dissolution" is 
planned to be premiered in Beirut in 
January 2023. 

إقامــة لفنــون األداء
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The performance takes place in a house. It is not Alaa’s house, as 
Alaa is also a guest in it. The scenography does not interfere with 
the existing elements; rather, it tries to navigate and find itself within 
it. Alaa adapts the hosting house to the script and the spectators’ 
experience. The process starts by visiting the designated host’s 
house a few days before the performance on a daily basis. Then, 
sensing the routine, energy, connections, and house rules of the 
space, adapts parts of the house’s elements to his performance.

The performance starts with Alaa creating a WhatsApp group,  
with Alaa communicating with the audience through the WhatsApp. 
He apologises for not being able to be with them in person.

Alaa Minawi participated in the 
Halaqat performing arts residency 
in collaboration with Théâtre Marni 
and La Bellone, in partnership with 
Studio 8.

Alaa Minawi 2048 – identity in dissolution Performing Arts Residency 

Sharing of Expertise

Alaa Minawi is a Dutch-Lebanese-Palestinian artist based in Amsterdam, the 
Netherlands. In his practice, Alaa tries to explore the possibilities for merging 
installations and the performing arts. He also tries to involve the audience, not 
only as active participants, but rather as an integral element in the structure 
of the performance; for that, Alaa diminishes the role of the performer and 
highlights the presence of the spectator.
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تجري أحداث العمل يف مزنل؛ لكن ليس مزنل عالء، فهو ليس إال ضيٌف عى 
هذا املزنل. ال تتداخل السينوغرافيا مع العنارص املوجودة يف املكان؛ لكنها تحاول أن 

تتجانس معها وتندمج داخلها. يف هذا العمل، يكّيف عالء بيت املضيف ليعر عن 
يارة مزنل املضيف املختار قبل  يو وتجربة املتفرجن. تبدأ العملية من خالل ز السينار

أيام قليلة من األداء التمثيي الذي يجري بشكل يومي، وبعدها تبدأ عملية استشعار 
الروتن اليومي، والطاقة املوجودة يف املكان، والعالقات والروابط، وقواعد املزنل داخل 

املساحات املكانية، ثم يقوم بتكييف بعض العنارص املوجودة يف املزنل داخل العمل.

يبدأ العرض بقيام عالء بإنشاء مجموعة عى تطبيق واتساب، ويتواصل مع 
اجلمهور عر الواتساب، حيث يعتذر عن عدم قدرته عى احلضور معهم بشخصه.

شــارك عــالء مينــاوي يف إقامــة 
حلقــات لفنــون األداء بالتعــاون مــع 

تياتــر مــارين )Théâtre Marni( وال 
بيلــون )La Bellone(، بالرشاكــة 

.)Studio 8 ( ۸ مــع ســتوديو 

د الــذات" 2048 – "اهلويــة يف تبــدُّ إقامــة لفنــون األداءعاء ِمناوي
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Beirut: Eye of the Storm
LB, 2021, 75' 
Director: Mai Masri / Production: 
Mai Masri, Sabine Sidawi, 
Charlotte Uzu / Cinematography: 
Jocelyne Abi Gebrayeln / Editing: 
Carine Doumit / Sound: Mouhab 
Chanehsaz, Raed Younan / Music: 
Fadi Tabbal 

Screened at Bozar, Brussels, 
16 March '22, in the framework 
of L'heure d'hiver Beirut in 
collaboration with Mahmoud 
Darwich Chair

Beirut: 
Eye of the 
Storm

Four young female artists in Beirut document a 
turbulent period in Lebanese history, from the 
momentous October 2019 uprising against the 
ruling regime to the subsequent lockdown and 
then, just months later, the massive explosion at 
the port. Noel and Michelle are two multi-talented 
sisters whose avant-garde songs have made 
them the voice of their generation. Hanine is a 
cutting-edge journalist whose in-depth outlook 
defies her young age and takes us to another 
side of Lebanon we rarely see. Lujain is a fearless 
Iraqi camerawoman who has a unique insight 
into the Lebanese uprising and its connections 
to the Arab Spring. Will the young women be able 
to hold onto their dream of a new Lebanon?

Mai Masri Beirut Eye of the Storm Cinema
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يخ  توثــق أربــع فنانــات شــابات ببــريوت لفــرتة مضطربــة من تار
يخيــة املناهضــة للنظــام  يــن 2019 التار لبنــان؛ بــدءا مــن انتفاضــة تر

احلاكــم، وحــىت فــرتة حظــر التجــوال الــي أعقبتها، ثــم االنفجارات 
الضخمــة بمرفــأ بــريوت بعدهــا بعــدة أشــهر. تمتلــك الشــقيقتان 

ية  نويــل وميشــيل مواهــب عــدة، وقــد صــارت أغانيهمــا الثور
التقدميــة صوتــا جليلهمــا. أمــا حنــن، فهــي صحفيــة واعــدة، تفوق 

رؤيتهــا املتعمقــة صغــر ســنها، وتأخذنــا إىل جانــب آخــر مــن لبنان 
ال نــراه. أمــا جلــن، فهــي مصــورة عراقّيــة التهاب شــيئا، ولديها 

رؤيــة متمــزية لانتفاضــة اللبنابّيــة وصلتهــا بالربيــع العــريبّ. هــل 
ســتتمكن الشــابات مــن التشــبث بحلمهــن يف لبنــان جديــدة؟

بريوت يف عن 
العاصفة

ســـينما بــريوت يف عــن العاصفــة مــي مري

مــي مــرصي مخرجــة فلســطينية األصــل 
تعيــش ببــريوت، ومعروفــة بأفالمهــا 

الوثائقيــة، وأســلوبها اإلنســاين والشــعري. 
مــن أفالمهــا: أطفــال جبــل النــار )1990( 

)2001 وحــدود األحــالم واملخــاوف )

بــريوت يف عــن العاصفــة 
 إنتــاج لبنــايّب، عام 2021،

ومــدة الفيلــم: 75 دقيقــة.
املخرجــة: مــي مــرصيّ/ إنتــاج: مي مرصيّ 

وســابن صيــداوي وشــارلوت أوزو / تصويــر 
ســينمايّئ: جوســلن أيب جرايــل/ مونتــاج: 

يــن دوميــت/ الصــوت: مهاب شــانة  كار
ســاز، ورائــد يونــان/ موســيقى: فــادي طبال
ُعرض الفيلم يف بوزار Bozar  يف بروكســـل، 

يف 16 مارس 2022 يف إطار مهرجـــان 
L’heure d’hiver وباملراكــة 

مــع كريس محمود درويش.
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Halaqat Impro session feat. Khaled Yassine

mentor Khaled Yassine (Beirut) percussion

Tammam Mohamad  
 Alramadan (Aleppo / Namur) ney

Eren Akşahin (Varto – Gimgim / Bielefeld) baglama

Sarra Douik (Tunis / Vicenza) oud, vocals

Soroush 
 Kamalian (Teheran / Caen) kamancheh, percussion, piano

Alex Simu (Bucharest / Amsterdam) clarinet, saxophone

Ahmed Elhefny (Alexandria / Paris) electric bass

Najah Nicolas Tannous (Beirut) qanun

        
         

Sharing of Expertise

 Halaqat Impro Session Music Residency
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The second Halaqat Impro Session 
brought together seven musicians 
from Europe and the Arab world 
at Werkplaats Walter, Anderlecht 
(Brussels) in May 2022 to co-
create and perform together 
under the direction of renowned 
percussionist Khaled Yassine and 
in partnership with the Amman 
Jazz Festival. The focus was on 
ethnic and folk music. After an 
open jam session and a concert at 
Bozar, we met Khaled Yassine to 
get his impressions on these five 
days of musical exchanges. 

Beyond 
the Scene

Interview  
with Khaled Yassine 
by Dounya Hallaq
What was your role in this 
residency?

K.Y. I felt that my job was to get 
them to share their experiences, to 
collaborate in a certain direction, 
but without having a pre-deter-
mined order. To create a space to 
ask all the questions we encoun-
ter in our practice that we don't 
dare to ask seriously elsewhere. 
This meeting was an opportunity 
to do so. I see my role more as a 
"problem starter" than as a mentor. 
I quickly realised that all of us 
could play this role. The musicians 
present were all excellent, and we 
knew that all of these problems 
were going to arise and that we 
were all going to try to find solu-
tions. That was our common thread 
during those few days of work.

A "problem starter"?

K.Y. Yes, artistic, conceptual and 
social problems. Our meeting 
was not only musical, it was also a 
meeting on a social, political and 
human level. These are dimensions 
that run through us as individuals 
because they are issues specific to 
the style of music we play and the 
geographical place we live in. When 
we play what we play, what mean-
ing does it have? What is the social, 
political, human meaning of our 
music (which is aimed at a particu-
lar audience)? How does the band 
function? Does it need a hierarchy? 
Music is a rich experience and I 
think we managed to find a working 
method that everyone could relate 
to. So, the game was to start from 
all the problems inherent in these 
dimensions. To start where it's hard-
est, not the other way around.

Are the problems you  
mention linked to the nature of 
traditional music and the fact that 
it is difficult to create space for 
improvisation? 

K.Y. In my opinion, we should rather 
start from the following question: what 
does it mean to be a traditional musi-
cian today? What can our relationship 
with the present be, as players of tradi-
tional music? Traditional music cannot 
express the condition of a modern 
human being, it is rather a reflection of 
a human, political and social situation 
defined in history. But when we start 
from this problem, the question of 
what it means here and now becomes 
essential. The traditional musician 
defines himself as someone who 
carries the past with him, and so the 
question of his relationship with the 
present remains unanswered! How 
can we ensure that this music is part 
of the present? This is a question that 
I ask myself on a daily basis, because 
my musical instrument, the drum, is 
considered traditional. 

We are looking for a present solution 
to a present problem. The aim is not 

to modernise, but to ask ourselves at 
every moment: "Is what I am doing 
valid? Does it reflect my present, 
today and now?" With traditional 
music, it is much more difficult. As 
soon as you take it out of its original 
framework, people often say that it 
"shouldn’t" be like this or like that. In 
fact, it was not like that. Its past was 
not "like that". But we don't know 
its present. And we have to find an 
answer to that. 

Today, from traditional music, we 
have created "world music," or trends 
towards Jazz. All those who come 
from traditional music are based on 
these trends. So, our question is: are 
there other methods that would open 
up a new horizon for this traditional 
music, or have we already covered 
all the bases? Can we propose other 
solutions based on our personal 

experience and thus open up other 
worlds while continuing to work on 
"traditional" music? Can we make it 
present, modern, without detracting 
from its complexity and bringing it 
into another framework? 
So, my aim was that everyone would 
go home after these five days with 
all these questions in mind, with a 
process that would perhaps help us 
to find an answer. 

So, it's a working method that 
starts with the problems and 
differences of each person. 

K.Y. Yes, there was a space where 
everyone could explain their own 
problems and thus engage with the 
group. There were however musi-
cians for whom it was difficult. We 
didn't force anything, but even these 
people’s positions evolved from day 
to day. The most important thing 
for me was to work on these issues 
and on the process, rather than the 
musical result. 

In concrete terms, how did the 
meeting go in terms of linking the 
musicians together? 

كيف يمكننا التأكد من أن هذه املوسيقى ُتمثل جزًءا من احلارض؟

تبــادل اخلربات

إقامــة موســيقية جلســات"حلقات"االرتجالية
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K.Y. It was very easy, there are so 
many links between Arab, Turkish 
and Iranian music. But we didn't want 
to do what we already knew and stay 
within this common already-known 
style. Everyone has experienced 
the crisis caused by the issue we 
are concerned with. It is a practical 
question, rather than an abstract and 
philosophical one. 

The idea was to agree to try 
everything, to shy away from what 
we already know, from the precon-
ceived image we have of what we 
know and of our musical profile. This 
process was revealed during the 
residency. To open doors, we have to 
be comfortable with changing our  
attitude! We took turns proposing our 
solutions. Musicians coming from 
other backgrounds also proposed 
solutions. 

I had prepared several exercises as 
a starting point in order to get the 
musicians started and to establish 
a different balance in their relation-
ships and in the group. We tried 
to answer a big question: what 
scares me the most? Because after 
confronting those fears, everything 
becomes much easier. I thought 
that this experience could accom-
pany us for more than five days, 
and change something in our lives. 
It's a methodology I've used with 
other bands, but this was the first 
time I tried it with musicians I didn’t 
know. Ultimately, we managed to 
foster a very strong collective bond 
between us. 

My work was always collective 
with the whole band. Individually, 
we worked side by side, during 
exchanges outside the moments 
of creation. We worked nine hours 
every day!

Did you record the songs you 
played during the rehearsals?

K.Y. No, because the most impor-
tant thing is what we take away from 
the musical experience, not what 
we hear from the direct results of 

the exercises. The experience is 
what we are living now. I wanted us 
to maintain this state of awareness 
that we had during the musical 
performance and to take a stance 
immediately afterwards. This very 
rapid sequence allows us to find 
solutions quickly and to put things 
into perspective. Exercises do not 
produce good music directly. We 
try, we search, and we cannot have 
"acceptable" results immediately. 
If we record them, we will remain 
stuck on the fact that the music is 
not good. It's unfair because we've 
asked difficult questions, so it's 
normal to be confused. If we record 
this confusion and listen to it again, 
we will judge ourselves harshly and 
want to justify ourselves. On the 
contrary, everything should be kept 
light and should go with the flow! 

How did you spend the last day 
before the concert? 

K.Y. We rehearsed together. We 
agreed that we would play without 
stopping, without applause. This 
requires a bit of preparation. Then 
we did the sound check. We were 
very well taken care of. Before we 
went on stage, I think I was the most 
worried I had ever been. All of a 
sudden, I felt the weight of respon-
sibility. The roles were reversed, the 
others were now trying to reassure 
me! I decided at that moment that I 
would not speak on stage, so as not 
to create this relationship of power, 
meaning not to direct things, be-
cause it really was a collective work. 
Those who wanted to speak were 
able to do so, and that was a great 
initiative! This contributed to the im-
pression that we are an actual music 
group, and not just a few musicians 
who came together at a workshop. 
It all came about spontaneously. 

What would you call what you 
presented on stage on the last 
night?

K.Y. A presentation of a five-day 
meeting built around Middle Eastern 
music.. 

Khaled Yassine is a self taught musi-
cian, mostly known for his work with 
the Anouar Brahem Quartet, and the 
Alif, Lekhfa and Tarek Yamani trio. 
Khaled Yassine’s unique approach 
to drums and percussion made him 
one of most sought-after musicians 
in the region. He is also known for 
his collaborations with different art 
forms like contemporary dance/ 
theatrical productions, installations, 
and documentary films.

Sharing of Expertise
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انطــالق ملســاعدة املوســيقين عــى التحــرك، 
وخلــق تــوازن مختلــف يف العالقــات الــي 

تجمعهــم، ويف املجموعــة بأكملهــا. حاولنــا 
اإلجابــة عــى ســؤال مهــم: مــا أكــر يشء 

يخيفــي؟ فبعــد مواجهــة املخــاوف، ُيصبــح 
كل يشٍء ســهاًل يســرًيا. اعتقــدت أن هــذه 

التجربــة يمكــن أن ترافقنــا ألكــر مــن 
خمســة أيــام، وأنهــا قــادرة عــى إحــداث 

تغيــري يف حياتنــا. وقــد اتبعــت مــن قبــل هــذه 
املنهجيــة مــع الفــرق املوســيقية األخــرى، لكــن 

هــذه كانــت أول مــرة أقــوم بتجربتهــا مــع 
موســيقين ال أعرفهــم؛ ومــا لبثنــا أن نجحنــا 
بالفعــل يف بنــاء عالقــة قويــة جمعــت بيننــا. 

كان عمــي دائًمــا جمــايع مــع الفرقــة، 
وعندمــا كنــت أعــزف منفــرًدا، كنــت 

أحــرص عــى االنســجام والتوافــق بيننــا، 
وكنــا نســعد باالســتماع إىل عــزف بعضنــا 

بعضــا بعيــًدا عــن حلظــات اإلبــداع، وكنــا 
نعمــل لتســع ســاعاٍت كل يــوم! 

هــل ســجلت األغــاين الــي كنــت 
تعزفهــا أثنــاء الربوفــات؟

خالــد ياســن ال، ألن األمــر األهــم هــو مــا 
ج بــه مــن التجربــة املوســيقية، ال مــا  نخــر

ينــات،  نســمعه مــن النتائــج املبــارشة للتمر
فالتجربــة يه احلالــة الــي نعيشــها اآلن، 

وأنــا أردت أوال أن نحافــظ عــى حالــة الــويع 
الــي كنــا عليهــا أثنــاء إعــداد املرحيــة 

املوســيقية، وأن نتخــذ موقًفــا بعــد ذلــك 

مبــارشًة. ومــن خــالل هــذا التسلســل 
يــع، ُيمكننــا الوصــول إىل احللــول عــى  الر

الفــور، ووضــع األمــور يف نصابهــا. املوســيقى 
ينــات مبــارشة،  اجليــدة ال تــأيت مــن التمر

بــل علينــا أن نحــاول ونبحــث، فلــن نحقــق 
نتائــج "مقبولــة" بمجــرد أن نبــدأ. إذا 

ســجلنا الروفــات، فلــن نتحــرك إىل األمــام، 
العتقادنــا أن املوســيقى ليســت جيــدة. وهــذا 

ليــس عــدال، ألننــا طرحنــا أســئلة صعبــة، 
لــذا مــن الطبيــي أن نشــعر باالرتبــاك. 

وإذا ســجلنا هــذا االرتبــاك واســتمعنا إليــه 
مــرة أخــرى، فســيكون حكمنــا عــى أنفســنا 

قاســًيا، وســنحاول اختــالق املــررات ألنفســنا. 
العكــس هــو الصحيــح، ينبــي أن يظــل 

يــح! كل يشء خفيًفــا يك يطــري مــع الر

كيــف قضيتــم اليــوم الســابق 
للحفــل املوســيقي؟

خالــد ياســن تدربنــا مًعــا، واتفقنــا عــى 
مواصلــة العــزف بــدون توقــف، وبــدون 

تصفيــق، وهــذا يتطلــب بعــض اإلعــداد. 
ينــا فحــص الصــوت، وحظينــا بقــدرٍ  ثــم أجر

رائــع مــن االهتمــام والرعايــة. وقبــل أن 
ح، شــُعرت بقلــٍق  نصعــد عــى خشــبة املــر

مل أشــعر بــه طيلــة حيــايت، فجــأة شــعرت 
بثقــل املســؤولية؛ لكــن مــا لبــث الوضــع 

أن تغــري وانقلبــت اآليــة، حيــث أخــذ 
اآلخــرون يطمئنونــي بــدال مــن أن أقــوم 
رت يف تلــك اللحظــة  أنــا بطمأنتهــم! قــر

ح، حــى  أال أتحــدث عــى خشــبة املــر
ال أخلــق عالقــة القــوة، وحــى ال أقــوم 

بتوجيــه األمــور، لقــد كان عمــاًل جماعًيــا 
حًقــا. تحــى مــن بــادروا باحلديــث بــروح 

الشــجاعة، كــم كانــت مبــادرة رائعــة منهــم! 
حيــث ســاهم ذلــك يف تكويــن انطبــاع 

ــا فرقــة موســيقية حقيقيــة، ولســنا  بأنن
مجــرد موســيقين خرجــوا مــن ورشــة 

عمــل. حــدث كل ذلــك دون أي ترتيــب. 

مــاذا ُتســمي مــا قدمتــه عــى 
ح ليلــة أمــس؟ خشــبة املــر

خالــد ياســن عــرض تقديمــي للقــاء دام 
أوســطية..خلمســة أيــام حــول املوســيقى الــرشق 

خالــد ياســن موســيقي علــم نفســه 
بنفســه، اشــتهر بعملــه يف رباعيــة أنــور 

يــق األلــف،  إبراهيــم، وانضمامــه إىل فر
واإلخفــاء، وثــاليث طــارق يمــاين، ونظــًرا 

يــد مــن نوعــه يف عــزف الطبــل،  ألســلوب الفر
والعــزف اإليقــايع، أصبــح خالــد أحــد أشــهر 

العازفــن يف املنطقــة. كمــا يشــتهر خالــد 
ــة مختلفــة  بمشــاركته يف إنتــاج أعمــال فنّي
مثــل الرقــص املعــارص / اإلنتــاج املــريح، 

واألعمــال فنّيــة، واألفــالم الوثائقيــة. 

تبــادل اخلربات

إقامــة موســيقية جلســات"حلقات"االرتجالية
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شــارك ســبعة موســيقين مــن أوروبــا 
والعــامل العــريب يف اإلقامــة املوســيقية 

 Werkplaats الثانيــة. أقيمــت يف
Walter )بروكســل( يف مايــو 2022. قــام 
املوســيقيون الســبعة باإلبتــكار والعــزف 

مًعــا تحــت إرشاف عــازف اإليقــاع الشــهري 
خالــد ياســن وبالراكــة مــع مهرجــان 

عمــان جــاز. كان الرتكــزي عــى املوســيقى 
العرقيــة وموســيقى الشــعوب. بعــد حفــل 
موســيقى ارتجاليــة )Open Jam( وحفــل 

موســيقي يف بــوزار ،  التقينــا بخالــد ياســن. 
ســألناه أســئلة حــول انطباعاتــه عــن هــذه 

األيــام اخلمســة مــن التبــادل املوســيقي.

وراء 
الكواليس

مقابلة مع خالد ياسن 
أجراها ُدنيا حالق
حدثــي عــن دورك يف هــذه 

اإلقامــة املوســيقية. 

خالــد ياســن راودين شــعور بــأن مهمــي 
تمثلــت يف حــث احلضــور عــى مشــاركة مــا 

لديهــم مــن خــرات وتجــارب، والتعــاون 
لتحقيــق هــدٍف معــن دون ترتيــب مســبق، 

ح جميــع  وخلــق مســاحة نجــرؤ فيهــا عــى طــر
األســئلة الــي تراودنــا أثنــاء ممارســتنا، والــي 

ال نجــرؤ عــى طرحهــا بجديــة يف أي مــكاٍن 
آخــر. وقــد منحــي هــذا اللقــاء الفرصــة الــي 

كنــت أتمناهــا. أرى أن دوري هــو "إثــارة 
املشــاكل"، أكــر مــن "التوجيــه الفــيّ". 

يًعــا أن كاًل منــا قــادر عــى لعــب  وأدركــت رس
هــذا الــدور، إذ كان جميــع املوســيقين 

الذيــن حــروا اإلقامــة بارعــن. ُكنــا نعلــم 
أن جميــع هــذه املشــاكل ســتحدث، وأننــا 

ســنحاول مًعــا إيجــاد حلــوٍل هلــا، وهــذا 
هــو القاســم املشــرك الــذي جمــع بيننــا 
خــالل تلــك األيــام القليلــة مــن العمــل. 

"إثــارة املشــاكل"؟

خالــد ياســن نعــم، مشــاكل  فنّيــة، 
واجتماعيــة، ومشــاكل مفاهيميــة. 

فاملوســيقى مل تكــن يه الــي جمعــت 

بيننــا فحســب، بــل جمعتنــا كذلــك أبعــاد 
ــة، وسياســّية، وإنســانية. تلــك  اجتماعي
األبعــاد تــري بداخلنــا كأفــراد، إذ إنهــا 

تشــكل أســلوب كل منــا يف املوســيقى الــي 
نعزفهــا، واملــكان اجلغــرايف الــذي نعيــش 
فيــه. مــا الــذي نقصــده بمــا نعزفــه؟ مــا 

املعــىن االجتمــايع، والســيايسّ، واإلنســاين 
الــذي تحملــه املوســيقى الــي نعزفهــا 

)الــي تســتهدف جمهــوًرا معيًنــا(؟ كيــف 
تعمــل الفرقــة املوســيقية؟ هــل تحتــاج إىل 
يــة،  تسلســل هرمــي؟ املوســيقى تجربــة ثر

يقــة  وأعتقــد أننــا تمكنــا مــن إيجــاد طر
عمــل، يمكــن لــكل منــا أن يجــد نفســه 

فيهــا. ومــن هنــا تبــدأ اللعبــة.. مــن كل 
املشــاكل الكامنــة يف هــذه األبعــاد.. تبــدأ 
مــن النقطــة األصعــب، وليــس العكــس. 

هــل ترتبــط املشــاكل الــي أرشت 
إليهــا بطبيعــة املوســيقى التقليديــة، 
وصعوبــة خلــق مســاحة لالرتجــال؟

أعتقــد أن عــيّ أوال اإلجابــة عــن الســؤالن 
التاليــن: مــاذا يعــي أن تكــون موســيقًيا 

تقليدًيــا اليــوم؟ ومــا العالقــة الــي تربطنــا 

باحلــارض، كعازفــن للموســيقى التقليديــة؟ 
ال ُيمكــن أن تعــر املوســيقى التقليديــة عــن 

حالــة اإلنســان املعــارص، بــل إنهــا تعكــس 
ــا  ــا إنســانًيا، وسياســّيا، واجتماعًي وضًع

يــخ. ولكــن عندمــا نبــدأ مــن هــذه  يرصــده التار
املشــكلة، فــإن الســؤال عمــا تعنيــه الظــروف 

احلاليــة يصبــح أمــًرا أساســًيا. ُيعــّرف املوســيقي 
التقليــدي نفســه بأنــه الشــخص الــذي 

يحمــل املــايض عــى ظهــره، وبالتــايل يبقــى 
الســؤال عــن عالقتــه باحلــارض حائــًرا بــال إجابــة! 

وهنــاك ســؤال آخــر أطرحــه عــى نفــي 
كل يــوم ألنــي أعــزف عــى آلــة تقليديــة، 

ويه الطبلــة، كيــف يمكننــا التأكــد مــن أن 
هــذه املوســيقى ُتمثــل جــزًءا مــن احلــارض؟

 
نحــن نبحــث عــن حــٍل حديــث ملشــكلٍة 

معــارصة، إن هدفنــا ليــس التحديــث يف 
حــد ذاتــه، ولكــن أن نســأل أنفســنا يف كل 

حلظــة: "هــل مــا أقــوم بــه مهــم ومناســب؟ 
هــل يعكــس حــارضي، مــا يحــدث اليــوم 

واآلن؟" ويــزداد األمــر صعوبــة، يف حالــة 
املوســيقى التقليديــة، فبمجــرد إخراجهــا 

مــن إطارهــا األصــي، يشــجب البعــض 
ذلــك قائلــن "ال ينبــي" أن تكــون عــى 

هــذا النحــو، أو ذاك. ويف الواقــع، يه مل 
تكــن يومــا كذلــك، فماضيهــا مل يكــن "عــى 

هــذا النحــو، أو ذاك". لكننــا ال نعــرف 
حارضهــا، وعلينــا أن نجــد إجابــة لذلــك.

لقــد نجحنــا اليــوم يف صناعــة "موســيقى 
ــة  ــا مــن املوســيقى التقليدي ــة"؛ فتوجهن عاملي

نحــو موســيقى اجلــاز ، ويعتمــد جميــع 
ــة  مــن يتخــذون مــن املوســيقى التقليدي

أصــال لفنهــم عــى هــذه االتجاهــات. لــذا، 
ســؤالنا هــو: هــل هنــاك طــرق أخــرى 

مــن شــأنها أن تفتــح أفًقــا جديــًدا هلــذه 
املوســيقى التقليديــة، أم أننــا قمنــا 

ــع القواعــد؟ هــل  ــة جمي بالفعــل بتغطي
ــا  ــا اقــراح حلــول تســتند إىل خرتن يمكنن

الشــخصية، وبالتــايل فتــح عــوامل أخــرى، مــع 
احلفــاظ عــى املوســيقى "التقليديــة"؟ هــل 

يمكننــا أن نجعلهــا موســيقى معــارصة 
وحديثــة دون االنتقــاص مــن طابعهــا 

املعقــد، أو وضعهــا يف إطــارٍ آخــر؟

لذلــك، ركــزت عــى أن يعــود اجلميــع 
إىل أوطانهــم بعــد هــذه األيــام 

اخلمســة وهــم يحملــون جميــع هــذه 
ــًة  األســئلة يف أذهانهــم، يف محاول
ــة. ملســاعدتنا يف الوصــول إىل إجاب

يقــة العمــل  إذن، فطر
الــي تحدثــت عنهــا تبــدأ باملشــاكل 

واالختــاف بــن األشــخاص.

خالــد ياســن نعــم، أتاحــت لنــا اإلقامــة 
مســاحة تســمح للجميــع بالكشــف عــن 
مشــاكلهم اخلاصــة، وبالتــايل االنخــراط 
مــع املجموعــة، وكان هــذا أمــًرا صعًبــا 
عــى بعــض املوســيقين. ومــن جانبنــا، 

مل نحــرك أو نوجــه أي يشء، بــل أخــذت 
األوضــاع تتطــور مــن تلقــاء نفســها يوًمــا 

بعــد يــوم. وكان أهــم يشء بالنســبة يل هــو 
الركــز عــى هــذه القضايــا، وعــى العمليــة 

بأكملهــا، بــداًل مــن النتيجــة املوســيقية. 

كيــف ســار اللقــاء، أقصــد مــا الرابــط الــذي 
جمــع بــن املوســيقين، باملعــىن احلقيقــي؟

خالــد ياســن كان األمــر ســهاًل للغايــة، 
نظــًرا ملــا يجمــع بــن املوســيقى العربّيــة، 
والركيــة، واإليرانيــة مــن روابــط عــدة. 

لكننــا أردنــا اخلــروج عــن املألــوف واملعــروف 
لدينــا بالفعــل، وكــر هــذا النمــط املشــرك، 

فجميعنــا ُيعــان مــن األزمــة الــي ســببتها 
القضيــة الــي نحــن بصددهــا. إنــه ســؤال 

عمــي، وليــس ســؤااًل فلســفًيا مجــرًدا. 
فكرتنــا كانــت أن نقبــل تجربــة كل يشء 

يتعلــق بالصــورة الــي رســمناها ملــا نعرفــه، 
يــن األمــور الــي  ومالمحنــا املوســيقية، متجاوز

نعرفهــا. وخــالل اإلقامــة، تطرقنــا إىل هــذه 
العمليــة. يف البدايــة، كان علينــا أن نشــعر 

باالرتيــاح حيــال مبــدأ تغيــري موقفنــا! وتناوبنــا 
ح موســيقيون  يف اقــراح احللــول. واقــر

مــن خلفيــات أخــرى بعــض احللــول. 
يــن كنقطــة  كنــت قــد أعــددت بعــض التمار

What does it mean to be a traditional musician today?

Sharing of Expertise
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جلسة"حلقات"االرتجالية بحضور خالد ياسن

املرف الفّيّ خالد ياسن )بريوت( آالت إيقاعية

تّمام محمد الرمضان )حلب/نامور( ناي
ين أكشاهن )فارتو – جيمجم/بيليفيلد( باجاما إر

سارة دويك )تونس/فيتشزنا( عود، غناء
سوروش كماليان )طهران/كان( كمنجة، آالت إيقاعية، بيانو

ينيت، الساكسفون أليكس سيمو )بوخارست/أمسرتدام( الكار
يس( باس كهربايئ ية/بار أحمد احلفي )اإلسكندر

نجاح نيكوالس طنوس )بريوت( قانون

تبــادل اخلربات

إقامــة موســيقية جلســات"حلقات"االرتجالية
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As I Want
Cairo, January 25, 2013. An 
explosion of sexual assaults 
takes place in Tahrir Square on 
the second anniversary of the 
revolution. In response, a massive 
outpouring of enraged women 
fill the streets. Director Samaher 
Alqadi picks up her camera as 
a form of protection and begins 
documenting the growing 
women's rebellion, not knowing 
where the story will lead her. 

Samaher Alqadi is an emerging voice 
in Arabic documentary filmmaking. 
Her work focuses on women and 
dissident artists in the Middle East.

As I Want
EG/DE/NO/FR/PS, 2021, 88' 
Director: Samaher Alqadi / 
Image: Samaher Alqadi, Karim El 
Hakim / Editing: Gladys Joujou 
/ Composer: Naissam Jalal / 
Executive production: Prophecy 
Films

Screened at Bozar, Brussels,  
7 December '22, followed by a 
Q&A moderated by Elli Mastorou.

Samaher Alqadi As I Want Cinema
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يـــد أر كمـــا 

القاهــرة، 25 ينايــر 2013. انتــرت االعتــداءات اجلنســية بشــكل كبري 
يــر، يف الذكــرى الســنوية الثانيــة للثــورة. ورًدا عــى  يف ميــدان التحر

ذلــك، امتــأت الشــوارع بأعــداد كبرية من النســاء الغاضبــات. حملت 
"ســماهر القــايض" كامريتهــا كنــوع مــن احلماية، وبــدأت يف توثيق 
ثــورة النســاء املتصاعــدة، دون أن تعــرف إىل أيــن ســيقودها ذلك.

ســـينما يد كمــا أر ســماهر القــايض

يد كمــا أر
إنتــاج مشــرك بــن مــرص، وأملانيــا، والرويج، 

وفرنســا، وفلســطن لعــام 2021- ومــدة 
الفيلــم 88 دقيقــة. 

املخرجــة: ســماهر القــايض/ تصويــر: ســماهر 
يــم احلكيــم/ مونتــاج: غالديس  القــايض وكر

جوجــو/ املؤلــف املوســيقي نايســم جالل/ 
Prophecy Films :املنتــج املنفــذ

 ُعــرض يف بــوزار Bozar  يف بروكســل يف 
2022 ويعقبــه نــدوة للمداخــات  7 ديســمرب

عــن الفيلــم تديرهــا كاميــا جيــاردوين

ســماهر القــايض يه صــوت نــائش يف صناعــة 
األفــالم الوثائقيــة العربيــة. درســت يف 

ــة  "املعهــد العــايل للســينما"، ويف" أكاديمي
فنــون وتكنولوجيــا الســينما"، وكالهمــا 
يف القاهــرة. ويركــز عملهــا عــى النســاء 

والفنانــن املعارضــن يف الــرشق األوســط.
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This is the continuation of the 
interview with Sabrina Kamili 
in which she shared with us her 
reflections on the emergence of 
the role of the expert.

In 
Conversation 
with Sabrina 
Kamili  
(3/3)
by Dounya Hallaq
Another recurring point on  
the issue of funding is that of  
defining the role of the expert 
in funding programmes and 
the allocation of funds.

Sabrina Kamili This is a title that the 
institutions came up with. I wonder 
how you become an expert in a 
territory overnight? Is it only because 
you have received an email that has 
defined you as one? The programme 
allowed us to discuss this, even if it 
was not on the agenda we were sup-
posed to discuss. It was exceedingly 
interesting to see how aligned we 
were on this issue. For example, how 
do we conceive of expertise in more 
vernacular terms, more in tune with 
the variety of contexts? Those at the 
end of the line, artists in particular, can 
also be experts because they can tes-
tify to the impact of the programmes. 
The pooling of knowledge and experi-
ences is also part of expertise. 

Regarding our sharing experiences, a 
milestone has already been reached. 
Today, in meetings and seminars 
like Halaqat, we hear about the 
bolstering of local expertise, and not 
so much about the transfer of skills 
from North to South. I believe that 
institutions have understood this—an 
achievement in itself, even if there is 
still room for improvement for the full 
recognition of local expertise. 

هــذا النــص نهايــة املقابلــة مــع 
ــا كاميــي. تشــاركنا  ين صابر

أفكارهــا حــول دور "اخلبــري".

محادثة 
ينا  مع صابر

كاميي 
)3/3(

أجرت املقابلة دنيا حالق
نقطــة أخــرية كثــرًيا مــا تــرتدد حــول مســألة 

التمويــل، ويه تحديــد دور اخلبــري يف 
برامــج التمويــل وتخصيــص األمــوال.

ينــا كاميــي: يه تســمية أطلقتهــا  صابر
املؤسســات. فمــن املثــري للدهشــة كيــف 

يصبــح شــخص مــا بــن ليلــة وضحاهــا 
يــًدا  خبــرًيا يف مجــال مــا، ملجــرد أنــه تلقــى بر

إلكرونًيــا يخاطبــه بتلــك الصفــة. لقــد وفــر لنــا 
الرنامــج فرصــة ملناقشــة ذلــك األمــر، حــى 

لــو كان ذلــك عــى هامــش املوضوعــات الــي 
كان مــن املفــرض التطــرق إليهــا. واســرىع 

انتبــايه مــدى التوافــق الــذي كان لدينــا 
يف الــرؤى حــول هــذه املســألة. كيــف يمكــن 

وصــف مفهــوم اخلــرة بتعبــريات دارجــة 
تتناســب مــع اختــالف الســياقات؟ فيمكــن 

للفنانــن بوجــه خــاص أن يكونــوا خــراء 
ألنهــم ينقلــون مــن خــالل أعماهلــم تأثــريات 

الرامــج. إن جمــع املعــارف والتجــارب 
احلياتيــة، هــو أيًضــا جــزء مــن اخلــرة.

ويف إطــار تشــارك التجــارب واخلــرات، وصلنــا 
إىل عالمــة فارقــة، فاليــوم، يف اللقــاءات 

والســيمنارات مثــل "حلقــات"، نتحــدث عــن 
يــز اخلــرات والتجــارب املحلّيــة، ونقــل  تعز

املهــارات مــن الشــمال إىل اجلنــوب. أعتقــد 
أن املؤسســات فهمــت ذلــك، وهــو مــا يعــد 
مكســًبا يف حــد ذاتــه، حــى لــو ظلــت هنــاك 

بعــض النقــاط الــي تحتــاج إىل التحســن يف 
ســبيل االعــراف الكامــل باخلــرات املحلّيــة. 

فقــد ُيســتهان باخلــرات أو القــدرات املحلّيــة 
يف اإلدارة، فنلجــأ إىل خبــري ملراقبــة العامــل 

يبــه، وهــو أمــر مؤســف  املحــيّ أو لتدر
للغايــة. ينبــي باألحــرى أن نحــدد مجــاالت 
اخلــرة الــي قــد تعنينــا بالفعــل، ومــن جهــة، 

يتعــن تجديــد جلــان اخلــراء، ومــن جهــة 

In some cases, local management’s 
expertise or capacities are underval-
ued, hence an expert is imposed to 
supervise or train the local workers. 
This is quite a sad situation. We 
should rather identify the fields of 
expertise that would be especially 
relevant, and it is necessary to renew 
the banks of experts and to blend 
foreign and local expertise. For 
instance, a firm in Brussels can be 
matched with a firm established in 
Algiers; thereby, we can cooperate in 
the field of expertise. 

The exchange of expertise is of par-
ticularly great value, especially when 
it is difficult to find niche expertise 
(impact assessments, intellectual 
property, etc.). It is therefore useful 
to have funding possibilities and to 
gain external technical support. For 
example, in Morocco, we have little 
experience on how to train the advi-
sors of cultural project management 
or intermediaries. External expertise 
is therefore welcome! Especially as 
there have been highly successful 
exchange experiences, such as those 
offered by the Erasmus+ and Horizon 
Europe programmes which work 
extremely well in Morocco..

ج اخلــرات األجنبيــة باخلــرات  أخــرى مــز
ــة؛ فلجنــة مــن بروكســل يمكنهــا أن  املحلّي

تتعــاون مــع جلنــة يف اجلزائــر العاصمــة. 
يمكننــا أن نتعــاون يف مجــال اخلــرات. 

إن تبــادل اخلــرات يجــدي نفًعــا خاصــة عندمــا 
نواجــه صعوبــة يف إيجــاد خــرة متخصصــة 
يــة، إخل...(. فيكــون  )تقييــم أثــر، ملكيــة فكر

مــن املفيــد احلصــول عــى فرصــة تمويليــة 
ودعــم تقــي خــاريج. ففــي املغــرب، عــى 

ســبيل املثــال، ليســت لدينــا خــرات كافيــة 
يقــة تأهيــل مستشــاري إدارة  بشــأن طر

يع الثقافّيــة أو الوســطاء. لــذا،  املشــار
نحــن نرحــب باخلــرة اخلارجيــة، فهنــاك 

تجــارب ناجحــة للتبــادالت، مثــل برنامــج 
ايراســموس بلــس )Erasmus +( وبرنامــج 

 ،)Horizon Europe( هورايــزون أوروبــا
اللذيــن يلقيــان نجاًحــا باهــًرا يف املغــرب.

ينــا  يــد عــن املقابلــة مــع صابر اقــرأ املز
.172 كاميــي يف صفحــة 

Sabrina Kamili (3/3)
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قياس التقّدم املحرز: االستفادة 
من برامج التعاون الثقايفّ الناجحة، 

وااللزتام بالتحّرك نحو نهج يتوّخ 
تحقيق النتائج )يف ظّل الزتامات 

مشرتكة، وإطار واضح للتقييم(. 

تقييم األثر الفعيّ الطويل 
يع )وليس  األجل للمشار

الرصد والتقييم فحسب(.

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل

تبــادل اخلربات

 نمــوذج إيجــايبّ 

غ )تونــس( "قطــاع  أنشــأت مؤسســة رامبــور
ج  تبــادل اخلــرات" أتــاح للخــراء مــن خــار

القطــاع الثقــايفّ التحــّدث عــن اخلــرات 
 املشــركة.

موار

 "بحًثــا عــن رشكاء متســاوين:
 أن تكــون فناًنــا أو عامــاًل يف امليــدان الثقــايف 

يقيــا  مــن جنــوب غــرب آســيا وشــمال افر
 وتعمــل يف االتحــاد األورويب"

 In"In search of equal partners: on(
 being a SWANA artist and cultural

worker in the EU”(: دراســة ليمــام 
 Culture الزبيــديّ نرشتهــا مؤسســة

ّيــة(: Action Europe )باللغــة اإلنجلز
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ضمان عودة تداول اخلربات املشرتكة إىل 
املنطقة واستدامتها: إذ ينقل الفاعلون 

الثقافّيون واملمارسون من العامل العريبّ 
أنشطتهم ورؤوس أمواهلم إىل اخلارج، 

مّما يتسّبب يف نقص كبري يف اخلربات 
املحّلّية )ما يسّمى "هجرة العقول" 

أو نزوح ذوي الكفاءات إىل أوروبا(.

السي للوصول إىل تفاهم والزتام 
مشرتكن حول كيفّية تحسن نتائج 

التعاون الثقايفّ بن االّتحاد األورويبّ 
والدول العربّية وتعظيم أثره. وهذا 
يتطّلب يف املقام األّول إرساء أسس 
للثقة املتبادلة، وشفافّية األجندات.

Lessons for the Future
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إفادة اجلهات املانحة وإحاطتها علًما 
باملستجّدات بصورة منتظمة.

ضمان الشفافّية واملساءلة الكاملة 
حول اإلنتاج، واإلدارة، ونر املعرفة، 

بناء عى تحليل السياق يف وضع 
يع الثقافّية وتنفيذها. برامج للمشار

تبادل أفضل املمارسات فيما 
يتعّلق بنماذج صنع القرار، وخطط 

تقديم املنح، واحلوكمة بن الفّنانن 
واملؤّسسات الثقافّية حىت ال يكون 

االعتماد عى التمويل اخلاريجّ كلًيّا. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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تضمن خربات جاليات العامل العريبّ من 
املغرتبن يف أوروبا، واالستفادة منها.

يز سبل انتقال املعارف:  تعز
يب،  التعّلم بن األقران، والتدر

واإلرشاد، وما إىل ذلك.

ضمان اتباع نهج تصاعديّ من 
القاعدة إىل القمة للتنسيق بن اجلهات 
املانحة، يسمح بحضور املجتمع املدينّ، 

واملنّظمات، واملستفيدين، ومشاركتهم. 

Lessons for the Future
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الوفاء باالتفاق، وقبول األقران 
ين.  ألولئك الذين يعملون مستشار

تشجيع اللقاءات الشخصّية 
وإتاحة سبل أو منهجّيات هلا، 

فضًا عن توفري مساحات آمنة 
تخلو من ضغوط التمثيل، للتشارك 

يف التفكري النقديّ وصونه. 

تشاُرك املشكات، بما يف ذلك العرب 
املُستقاة من اإلخفاقات واألخطاء، 

مع األخذ يف احلسبان أّن تبادل اخلربات 
ينسحب أيًضا عى األحام واألهداف 

املشرتكة، ال االحتياجات فحسب. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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مناقشة التساؤالت حول من 
يستحّق أن ُيسّمى "خبرًيا"، وضبط 

يف الكلمة، للتشديد عى قيمة  تعر
اخلربة اجلماعّية، وليس الفردّية. 

تحفزي املمارسن الثقافّين يف املنطقة 
عى العمل بشكل جمايع. 

فصل توفري األموال عن اخلربات 
الفردّية: عى سبيل املثال، ال ينبيغ أن 

يكون تقديم التمويل ألحد املروعات 
مروًطا بوجود خرباء معّينن. 

Lessons for the Future
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إعادة النظر يف مفهومي "اخلرباء" 
و"اخلربة" وتوسيعهما، فضًا عن 

السبل الي تّتبعها مؤّسسات االّتحاد 
األورويبّ عند اختيار اخلرباء. 

 وضع إطار أكرب ملهارات اخلرباء
 )ال يقتر عى الشهادات األكاديمّية(،

ال سّيما من خال االعرتاف بمفهوم 
املعرفة السياقّية/املحّلّية، الي 
نادًرا ما تنال حّقها من التقدير 

يف مقابل اخلربة التقنّية. 

خطــوط توجيهيــة للمســتقبل
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احلاجة إىل التوثيق الستخاص 
اخلربات املوجودة يف املنطقة. ومن 
بن األفكار املطروحة لتحقيق تلك 

الغاية إطاق مجموعة إقليمّية عى 
فيسبوك للباحثن يف مجال السياسات 

الثقافّية لتبادل الرؤى والوثائق. 

تطوير منّصات تجمع الفّنانن، 
واملدّربن، والعاملن يف مجال الثقافة 

لتبادل التجارب. فعى سبيل املثال، 
يمكن االستفادة من املنّصات الي 

نشئت سابًقا، مثل موقع ثقافة ميد 
ُ
أ

)Med Culture(، الذي أثبت أّنه منّصة 
عالية الكفاءة وواسعة احليلة يف املجال 

الثقايف. 

Lessons for the Future
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خطوط توجيهية للمستقبل
تم التعبري عنها ومناقشــتها خال اجتماعات 

املائدة املســتديرة للخرباء.
يســبايل. جمعتها دنيا حاق ومود قمر  وتوماس فان ر

رتها ســناء وشتايت. راجعتها وحّر
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تتمحــور خرتــه يف العمــل حــول تطويــر 
وإدارة الرامــج الثقافيــة الــي تركــز عــى 
يــة التعبــري وتمكــن الفاعلــن  يــز حر تعز

الثقافيــن. ســاعدت مشــاركته يف القطــاع 
الثقــايف إىل النجــاح يف إدارة وتنفيــذ 
ــة املعقــدة  ــة اإلقليمي الرامــج الثقافي

واملرشوعــات متعــددة الطبقــات، والــي 
يــادة الوصــول  تمكــن مــن خالهلــا مــن ز

ــز التعــاون اإلقليمــي  ي إىل الثقافــة، وتعز
بــن املنطقتــن. وهــو املنســق اإلقليمــي 
الرئيــي لرنامــج "الثقافــة الشــاملة"، 

وهــو برنامــج ممــول مــن االتحــاد األورويب 
يــز  مدتــه أربــع ســنوات ويهــدف إىل تعز

نظــام بيــي ثقــايف حيــوي يف ســبع دول عــر 
يقيــا. منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفر

يســتوس ســافيديز كر
Christos Savvidis

| ArtBOX املديــر املؤســس لـــ
إدارة الفنــون اإلبداعيــة (اليونــان)

يســتوس ســافيديس هــو املديــر املؤســس  كر
ArtBOX. يشــغل حالًيــا منصــب املديــر  لـــ 

الفــي لـــ Tale of X Cities، بالرشاكــة 
 Goethe-Institut مــع معهــد جوتــة

Thessaloniki وأكــر مــن 12 مدينــة يف 
شــمال اليونــان. هــو أيضــاً املديــر التنفيــذي 

ملنصــة FREIRAUM لعمــوم أوروبــا. قــام 
بتنســيق مرشوعــات ومعــارض، مثــل: 

"صنــع الكلمــات"، يف إطــار املعــرض الفــّيّ 
الــدويل لبينــايل البندقيــة الثالــث واخلمســن 

"صنــع عــوامل" )منســق مشــارك ومنظــم 
مشــارك، 2009( و "أوروبــا موجــودة"، مــن 

يمــان وروزا مارتينــز )أمــن  تنظيــم هارالــد ز
مســاعد، 2003(. وهــو عضــو يف IKT )الرابطــة 

الدوليــة للقيمــن عــى الفــن املعــارص( و
AICA )الرابطــة الدوليــة لنقــاد الفــن(.

Fida Touma فــداء تومــا
مديــرة عامــة ملؤسســة عبد املحســن 

القطــان (فلســطن)
 .A.M فــداء تومــا يه املديــرة العامــة لـــ

مؤسســة القطــان - مؤسســة تنمويــة 
فلســطينية غــري ربحيــة تعمــل يف مجــاالت 

الثقافــة والتعليــم. قبــل انضمامهــا إىل 
MQF، عملــت فــداء مديــرة لرنامــج إحيــاء 

البلــدة القديمــة يف القــدس، يف مــرشوع 
"تعــاون"، وشــاركت يف قيــادة مركــز "رواق" 

للحفــاظ عــى العمــارة. يه حاصلــة عــى 
يــة مــن  يــوس يف اهلندســة املعمار بكالور

يــت، وماجســتري يف السياســات  جامعــة بريز
 .UMASS-Amherst العامــة واإلدارة مــن
يــة متخصصــة  يبهــا كمهندســة معمار تــم تدر

يخيــة وإدارتهــا،  يف احلفــاظ عــى املبــاين التار
وتشــارك يف القطــاع الثقــايف غــري الربــي يف بنــاء 

الرشاكــة وتعبئــة املــوارد، واملشــاركة العامــة، 
والتخطيــط االســراتييج، وتشــارك يف العديــد 

مــن مبــادرات املجتمــع املــدين يف فلســطن.

إدارة النقــاش

Sana Ouchtati ســناء وشــتايت
 خبــرية مســتقلة، ومستشــارة

 يف العالقــات الثقافيــة الدوليــة وتنميــة 
الرشاكــة (بلجيــكا)

تقــود ســناء مبــادرات مهمــة مكرســة 
للعالقــات الثقافيــة الدوليــة. عملــت مــع 

أكــر مــن 30 دولــة، وأسســت عالقــات 
ــة  عــر القطاعــات الدبلوماســية واحلكومي

ــا مديــرة ملنصــة  والثقافيــة. تعمــل حالًي
ــة، ومنســقة ملبــادرة  العالقــات الثقافّي

MORE EUROPE. عملــت يف الســابق 
مــع مؤسســات أوروبّيــة، وكانــت مســؤولة 

عــن البعــد الثقــايفّ للعالقــات اخلارجيــة 
يقيــا، والبحــر  لالتحــاد األورويّب )مــع دول أفر
يــيب، واملحيــط اهلــادئ، والــرشق األوســط  الكار

يقيــا، والبلــدان الناشــئة(.  وشــمال إفر
ســناء حاصلــة عــى درجــة ماجســتري 

سياســات االتحــاد األورويّب، وأخــرى يف 
العالقــات الدوليــة، إىل جانــب إملامهــا 

، والعالقــات الدوليــة،  التــام باملجــال الثقــايفّ
وسياســات االتحــاد األورويّب وآلياتــه ذات 

الصلــة بالعالقــات اخلارجيــة والثقافــة.
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.Barenboim-Said Akademie يف
يف عــام 2016، كمــا حصلــت عــى الزمالــة

مــن برنامــج فولرايــت بجامعــة ســيي
-يف نيويــورك.   City University 

Marwa Helmy مــروة حلمــي
خبــرية اليونســكو التفاقيــة 2005 حلمايــة 

يــز تنــوع أشــكال التعبــري الثقــايف (مرص) وتعز
مــروة حلمــي خبــرية لــدى اليونســكو، 

ومديــرة ثقافّيــة، وباحثــة يف السياســات 
الثقافيــة وإدارة الثقافــة، وكــذا تعمــل 
مستشــارة ألكــر مــن 13 عاًمــا. أدارت 

ونســقت مرشوعــات مختلفــة يف املؤسســات 
الثقافيــة يف املنطقــة؛ منهــا: املجلــس الثقــايف 

يطــاين، واملــورد الثقــايف، واملركــز الثقــايف  الر
اليســويع بالقاهــرة. كانــت أيًضــا عضــًوا يف 

ــة للسياســات  ي ــة املرص املجموعــة الوطني
2011، انخرطــت مــروة يف  الثقافيــة. يف عــام 

مبــادرات املجتمــع املــدين الثقافيــة، وشــاركت 
يف تأســيس "الفــن ميــدان" وانضمــت 
إىل تحالــف الثقافــة املســتقلة يف مــرص.

تخصصــت مــروة يف دراســة األدب 
الفرنــي، ثــم حصلــت عــى ماجســتري 

يف إدارة الثقافــة واإلعــالم، ودبلــوم يف 
الصحافــة واإلعــالم، ويه ُتِعــد اآلن رســالة 

الدكتــوراه يف السياســات الثقافيــة.

Sabrina Kamili ينا كاميي صابر
تعمــل باملجــال الثقــايف / مســؤول 

عــن التنميــة والــرشاكات داخل 
L’Observatoire – الفــن والبحــث / 

املؤسســة املشــاركة يف K & Co (املغرب)
ينــا رائــدة أعمــال ثقافيــة مقرهــا الــدار  صابر

البيضــاء باملغــرب، واملؤسســة املشــاركة 
ية  لرشكــة K & Co، ويه رشكــة استشــار

الثقافيــة  متخصصــة يف االســراتيجيات 
واالبتــكار. تعمــل بالتعــاون مــع شــبكة مــن 
ذوي اخلــرة متعــددة التخصصــات، فهــي 

تســاعد الــرشكات املحليــة والســلطات العامــة 
ومنظمــات املجتمــع املــدين يف تصميــم 

يــع وتــرية  املرشوعــات الثقافيــة املبتكــرة وتر
ينــا تعمــل يف إيكونوميــا  العمــل بهــا. صابر

Economia وهــو مركــز بحــي تطبيقــي 
متعــدد التخصصــات. كانــت يف الســابق 

مســؤولة عــن التنميــة والــرشاكات يف 
 ،"L‘Observatoire" املنظمــة غــري احلكوميــة

الــي تتــوىل تصميــم مرشوعــات تشــاركية 
تهــدف إىل اجلمــع بــن الفنانــن والباحثــن 

واملواطنــن، مــع الركــز عــى املناطــق 
يــة ذات الدخــل املنخفــض. يفيــة واحلر الر

Ammar Kessab عمــار كســاب
كبــري خــراء احلوكمــة، البنك
يقــي للتنميــة (اجلزائــر)  األفر

عمــار كســاب )دكتــوراه، كاليفورنيــا( هــو خبــري 
يقــي للتنميــة  حوكمــة أول يف البنــك األفر

)AfDB(، ومقــره تونــس. متخصــص يف 

اإلدارة العامــة، وغالًبــا مــا يتعــاون مــع 
املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة يف مجــاالت 

الثقافــة والتنميــة والسياســات الثقافيــة 
واإلدارة املاليــة لقطــاع الفنــون. وهــو عضــو 

يقيــة  يف مجلــس إدارة صنــدوق الثقافــة األفر
)ACF(، وعضــو مؤســس يف صنــدوق 

 .)TSAMF( التنقــل الفــي عــر الصحــراء
يهتــم عمــار اهتمامــا خاصــا باجلــدل الثقــايف 

يقيــا واملنطقــة العربيــة، ولــه عــدة  يف إفر
منشــورات ومقــاالت، وفصــول يف كتــب.

Ghita Khaldi غيتــة خالــدي
مديــرة املرشوعــات الثقافّيــة / املؤسســة 

والرئيســة احلاليــة لـــ Afrikayna (املغــرب)
غيتــا خالــدي يه مؤسســة املنظمــة املغربيــة 
غــري احلكوميــة Afrikayna للتبــادل الثقــايفّ 

ــا. تعمــل  يقي ــة والتعــاون يف إفر والتنمي
مديــرة للمرشوعــات الثقافّيــة للمنظمــة، 

حيــث تقــوم بتصميــم العديــد مــن 
املرشوعــات، وكتابتهــا، وتوجيههــا، وإنتاجهــا. 

باإلضافــة إىل ذلــك، فهــي مســؤولة عــن 
إنتــاج مهرجــان L‘boulevard يف الــدار 
البيضــاء منــذ عــام 2014، ويه خبــرية / 
مستشــارة يف مرشوعــات ومؤسســات 
مختلفــة. غيتــا أيًضــا عضــوة يف اللجنــة 

يقيــا  التوجيهيــة يف الصنــدوق الثقــايفّ ألفر
African Culture Fund ومؤسســة 

 Music in Africa يقيــا املوســيقى يف افر
Foundation واملجلــس الــدويل للموســيقى 

.International Music Council

Mylène Lauzon ميلــن الوزون
مديــر ة La Bellone (بلجيــكا)

عملــت Mylène Lauzon مــع فنــاين 
يــال  األداء منــذ عــام 1998. غــادرت مونر
وانتقلــت إىل بروكســل يف عــام 2004 حيــث 

عملــت بشــكل رئيــي كُمطــورة أدبيــة 
للعــروض املرحيــة، وموجهــة ملصممــي 

ح. صــدر كتابهــا  الرقصــات وفنــاين املــر
األول، Holeulone، يف عــام 2006 يف دار 

نــرش Le Quartanier. ثــم واصلــت نجاحهــا 
 Choreographies, مــع كتابهــا الثــاين 

 Six Spaces For Dance-Writing
"تصميــم الرقصــات، ســت مســاحات للكتابــة 

للرقــص" يف عــام 2008. وبالتــوازي مــع 
، تولــت لــوزون  عملهــا كمعــاون وكاتــب فــّيّ

إدارة قاعــة La Bellone لفنــون األداء يف 
 La Bellone بروكســل يف فرايــر 2015. قاعــة 

مســاحة للبحــث والتأمــل، فضــاًل عــن 
كونــه أداة مرحيــة لفنــاين األداء وجميــع 

املهتمــن بإنشــاء العــروض املرحيــة.

Mikaël Mohamed ميكائيــل محمــد
رئيــس العالقــات الدولية، 

Mucem (فرنسا)
تــوىل ميكائيــل محمــد مســؤولية العالقــات 

الدوليــة يف متحــف احلضــارات األوروبّيــة 

 )Mucem(   واملتوســطية ألوروبــا واملتوســط
منــذ إنشــائه يف عــام 2013. عمــل ســابًقا مــع 
يــر اخلارجيــة، مســؤوال للشــؤون الثقافّيــة  وز

يغــا،  واالتصــال يف املعهــد الفرنــيّ يف ر
التفيــا )2004-2007( قبــل أن يشــغل منصــب 

مديــر املعهــد الفرنــيّ يف تطــوان، املغــرب 
)2008-2012(. يف عــام 2007، قــام بجمــع 

يــس. الترعــات للبحــوث الطبيــة يف بار

Luka Piškorič يتش لــوكا بيشــكور
املؤســس املشــارك واملدير اإلداري لرشكة 

Poligon (ســلوفينيا)
يتش هــو املؤســس املشــارك  لــوكا بيشــكور

 Poligon واملديــر اإلداري لــكل مــن معهــد
لتنميــة الصناعــات اإلبداعيــة ومركــز 
Poligon اإلبــدايع، وهــو أول مركــز 

إبــدايع ســلوفيي. بخــرة دوليــة تمتــد 
ألكــر مــن 25 عاًمــا يف القطاعــات الثقافيــة 

واإلبداعيــة، يركــز لــوكا عــى مجــاالت 
التنميــة مــن القاعــدة إىل القمــة، واملراكــز 

ــة اجلمهــور،  ــة، وتنمي ــة والثقافي اإلبداعي
والنمــاذج االقتصاديــة اجلديــدة. لــوكا 

عضــو يف مجلــس شــبكة مصممــي 
السياســات الثقافيــة، وعضــو مجلــس 
إدارة شــبكة محــاور اإلبــداع األوروبيــة.

 
بوليفتســيفا ايلينــا 

Elena Polivtseva
رئيســة السياســات والبحــوث،

الشــبكة الدوليــة للفنــون املرحيــة
املعــارصة – IETM (بلجيــكا)

إيلينــا يه رئيســة قســم السياســات واألبحــاث 
يف IETM. يســتلزم دورهــا تنســيق وتنفيــذ 

مرشوعــات النــرش والبحــث IETM. كمــا 
تقــوم بتحليــل سياســات االتحــاد األورويب 
باإلضافــة إىل تطويــر إســراتيجية الدعــوة 

واإلجــراءات اخلاصــة بـــ IETM عــى مســتوى 
االتحــاد األورويب. كانــت عضــًوا يف مجلــس 

إدارة العمــل الثقــايف يف أوروبــا، ويه شــبكة 
متعــددة القطاعــات تدافــع عــن الثقافــة 

عــى مســتوى االتحــاد األورويب. إيلينــا أيًضــا 
مديــر ة مــرشوع Perform Europe. إىل 
جانــب خرتهــا يف القطــاع الثقــايف، عملــت 

إيلينــا يف رشكــة متعــددة اجلنســيات، يف 
منظمــة غــري حكوميــة، واستشــارات شــؤون 
االتحــاد األورويب. ويه حاصلــة عــى درجــة 

يــوس يف العالقــات الدوليــة، ودرجــة  البكالور
املاجســتري يف الدراســات األوروبيــة، ودبلومــة 

يف املنــارصة األوروبيــة غــري اهلادفــة للربــح.

Mohab Saber مهــاب صابــر
املنســق اإلقليمــي للثقافــة الشــاملة، 

ميتوســت MitOst (أملانيــا)
مهــاب صابــر مديــر ثقــايف ومنتــج إبــدايع، 
يتمتــع بخــرة راســخة يف منطقــة الــرشق 

يقيــا وأوروبــا، ويلــزتم  األوســط وشــمال إفر
بالقطــاع الثقــايف املســتقل غــري الربــي. 
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اجلنوب-اجلنــوب. ويف عــام 2005، أطلقــت 
Art Moves Africa، وهــو أول صنــدوق 

تنقــل مخصــص للفنانــن والعاملــن 
الثقافّيــن الذيــن يتنقلــون يف رحــالت داخــل 
يقيــا. كمــا قامــت بــدور امليــرة للمئــات  إفر

مــن مرشوعــات الســفر، ولعبــت دوًرا 
ح العــريّب  رئيســًيا يف تطويــر صنــدوق املــر
 Young Arab Theatre Fund الشــاب

.Mophradat واســمه اآلن مفــردات(

بســمة احلســيي
Basma El Husseiny

مديــرة منظمــة العمــل مــن أجــل األمل 
Action for Hope (لبنــان)

بســمة احلســيي مديــرة ثقافّيــة؛ شــاركت 
يف دعــم املرشوعــات واملنظمــات الثقافّيــة 

املســتقلة يف املنطقــة العربّيــة عــى مــدى 
الثالثــن عاًمــا املاضيــة. تولــت منصــب 
مســؤولة برنامــج الثقافــة يف مؤسســة 

فــورد يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال 
يقيــا، ومديــرة الفنــون يف املجلــس الثقــايفّ  إفر

يطــاين يف مــرص. تعمــل بســمة خبــرية  الر
ــة،  لــدى اليونســكو يف احلوكمــة الثقافّي

ويه عضــوة مجموعــة السياســات 
الثقافّيــة العربّيــة. أسســت املــورد الثقــايفّ، 

املنظمــة الثقافّيــة املســتقلة الرائــدة يف 
2004، ثــم تالهــا  املنطقــة العربّيــة يف عــام 

الصنــدوق العــريّب للثقافــة والفنــون 
)آفــاق( يف عــام 2006. أمــا يف عــام 2015، 

فقــد أسســت منظمــة العمــل مــن أجــل 
األمــل، ويه منظمــة تقــدم برامــج التنميــة 

ــة للمجتمعــات الــي تمــر بأزمــات.  الثقافّي
حصلــت مؤخــرا عــى اجلائــزة الدوليــة 

.UCLG Mexico City – Culture21

Ahmed Ellaithy احمــد الليــي
مديــر أول نقــل التكنولوجيــا،

كايروترونيــكا Cairotronica/ باجلامعــة 
يكيــة بالقاهــرة )مــرص) األمر

أحمــد الليــي مهنــدس، ورائــد مــن رواد 
يــة  األعمــال، لديــه خــرة يف امللكيــة الفكر

وبــراءات االخــراع، وهــو خبــري يف التصميــم 
وإدارة املنتجــات. يف عــام 2009، أســس 

Form Lab يف اإلمــارات العربّيــة املتحــدة.

Brahim El Mazned ابراهيــم املزنــد
مؤســس، مهرجــان فــزا للموســيقى 

(املغرب)
إبراهيــم عضــو يف بنــك اخلــرة يف 

االتحــاد األورويّب / اليونســكو، وخبــري 
والصناعــات  الثقافّيــة  السياســة  يف 

اإلبداعّيــة لــدى اليونســكو. كمــا أنــه 
الثقافّيــة يف  فــّيّ للفعاليــات  مستشــار 

املغــرب، ويف جميــع أنحــاء العــامل.
ــة  ــات الفني وهــو مرجــع يف تنظيــم الفعالي

والرمجــة املوســيقية. اختارتــه الصحــف 
100 قائــد يف مجــال التنميــة  بــن أفضــل 

الثقافيــة املســتدامة، وواحــدا مــن أفضــل 
100 شــخصية تحــدث فرًقــا يف املغــرب. 

2004، تــوىل إبراهيــم منصــب  منــذ عــام 
املديــر الفــي ملهرجــان Timitar، وهــو 

يغيــة. تجمــع مخصــص للثقافــة األماز
2013، تــم انتخابــه عضــوا يف مجلــس  يف عــام 

املهرجانــات املوســيقية  إدارة منتــدى 
 Visa 2014، أطلــق  العامليــة. ويف عــام 

For Music، املهرجــان األول والســوق 
االحــرايف املخصــص للموســيقين 

يقيــا والــرشق األوســط. مــن إفر

Silja Fischer ســيليا فيــر
الســيدة/ أمــن عــام املجلــس الدويل 

للموســيقى IMC (فرنســا)
درســت ســيليا فيــرش يف برلــن وموســكو 

غ، وانضمــت إىل األمانــة العامــة  وهامبــور
للمجلــس الــدويل للموســيقى )IMC( يف 

عــام 1993، ثــم شــغلت منصــب األمــن 
العــام منــذ عــام 2009. يف هــذا املنصــب، 

كانــت مســؤولة عــن أنشــطة املجلــس املعنيــة 
بالدعــوة، والعضويــة، واســراتيجيات 
الرامــج، والــرشاكات. تعمــل ســيليا 

أيًضــا كحلقــة وصــل بــن املجلــس وأمانــة 
اليونســكو والــدول األعضــاء فيهــا. تؤمــن 
إيماًنــا راســًخا بالتعــاون االســراتييج مــن 
أجــل أعمــال املنــارصة الفعالــة واملؤثــرة. 

ويه تمثــل املجلــس يف مجموعــات الدعــوة 
املختلفــة، مثــل اللجنــة التوجيهيــة للتنســيق 
العاملــي ملنظمــات املجتمــع املــدين )اتفاقيــة 

اليونســكو لعــام 2005(، وشــبكة الــراث 
.Culture2030goal# املنــايخ، وحملــة

نجمــة حــاج بن شــايب
Nedjma Hadj Benchelabi

منســقة مســتقلة للفعاليــات الثقافّيــة ، 
وُمشــغلة ثقافّيــة / منســقة برامــج كــريس 

محمــود درويــش )بلجيــكا
نجمــة، املولــودة يف اجلزائــر العاصمــة 
ــا يف بروكســل، تعمــل  واملقيمــة حالًي

منســقة للمعــارض، واملرحيــات، ومخرجــة 
أفــالم وثائقيــة. تركــز عــى دعــم الفنــون 

األدائيــة والتعبــري عنهــا يف منطقــة الــرشق 
يقيــا، ويه مرتبطــة  األوســط وشــمال إفر

زة؛ مــن بينهــا  بأماكــن ثقافيــة بلجيكيــة بــار
Dito‘Dito Brussels. ويه منســقة 

مشــاركة ملهرجــان مراكــش للرقــص املعــارص 
"On Marche"، وكذلــك منســقة رقــص 
"الركــز عــى الفــن العــريب" يف مهرجــان 
وســط املدينــة للفنــون املعــارصة. قامــت 

 ،TASHWEESH برعايــة مهرجــان تشــويش
وهــو مبــادرة صممهــا معهــد جوتــه وبرنامــج 

."Un / Controlled Gestures"
بفضــل خرتهــا اخلاصــة واملجموعــة 

املتنوعــة مــن املقــاالت املنشــورة مــن 
تأليفهــا، تســاهم نجمــة يف املناقشــات 

العامــة يف كال املنطقتــن.

Jowe Harfouche جــووي حرفــوش
املديــر التنفيــذي، نــاسNAAS – شــبكة 

الشاشــات العربيــة البديلــة (أملانيــا) 
جــووي حرفــوش صانــع أفــالم يقيــم يف كل 
مــن برلــن وبــريوت. وهــو املديــر التنفيــذي 
لشــبكة الشاشــات العربيــة البديلــة )نــاس( 

ويه شــبكة تضــم فضــاءات ســينمائية 
غــري حكوميــة يف املنطقــة العربيــة. تجمــع 

الشــبكة العديــد مــن املبــادرات الــي تســى 
مــن خــالل برمجتهــا وفعالياتهــا ومســاحاتها 

واســراتيجيات تواصلهــا مــع جمهورهــا 
لدعــم ثقافــة ســينمائية حيويــة ومســتدامة 

بهــدف تطويــر تفاعــل اجلمهــور مع األفالم..   

Lama Hazboun ملــى حزبــون
مؤسســة ومديــرة مهرجــان عمــان جــاز / 
العضــو املنتــدب OrangeRed (األردن)

مــن واقــع خرتهــا املهنيــة يف صناعــة 
املوســيقى، وإدارة املهرجانــات، وإنتــاج 

الفعاليــات، وعملهــا كمديــرة ومستشــارة 
ثقافّيــة، تعمــل ملــى يف املجــاالت املوســيقية 

والثقافّيــة يف األردن والــرشق األوســط 
عــى مــدى العقديــن املاضيــن. أسســت 

OrangeRed، ويه أول رشكــة مســتقلة 
الفعاليــات املوســيقية والثقافّيــة  إلدارة 

يف عمــان، وتســى إىل إثــراء املشــهد 
، والرويــج جلميــع  املوســيقي الثقــايفّ

 ،2012 أشــكال املوســيقى املعــارصة. يف عــام 
أسســت مهرجــان عمــان جــاز الــذي يحتفــي 
، ويضــم فنانــن  بالتنــوع واالنصهــار الثقــايفّ

عامليــن ومحليــن. تشــغل ملــى منصــب 
 ،MusiConnect Asia نائبــة رئيــس

منتــج مؤتمــر آســيا املوســيقي الســنوي. 

Sonja Hegasy ســونيا حجــازي
نائبــة مديــر مركــز اليبنــز للدراســات 

 Leibniz-Zentrum الرشقيــة احلديثــة
Moderner Orient /  أســتاذة زائرة 
لدراســات مــا بعــد االســتعمار، أكاديميــة 
 Barenboim-Said ينبويم-ســعيد بار

Akademie مــن 2019 إىل2021. 
درســت ســونيا اللغــة العربيــة والدراســات 

يكيــة يف القاهــرة  اإلســالمية باجلامعــة األمر
 ،Herdecke Bochum/Wittenوجامعــي

وتخرجــت يف جامعــة كوملبيــا. شــاركت يف 
إدارة مرشوعــن ملؤسســة البحــوث األملانيــة 

بشــأن تجــاوز املــايض بحوادثــه العنيفــة 
يف الــرشق األوســط. وأدارت مــرشوع 

يــات: إنتــاج ثقــايف وذاكــرة  "تحــوالت الذكر
ــان واملغــرب. تتضمــن  شــخصية/عامة" يف لبن

اهتماماتهــا حــركات منظمــات املجتمــع 
املــدين واحلــركات االجتماعيــة، والفكــر العــريب 
احلديــث، وسياســة الذاكــرة يف املجتمعــات يف 
مرحلــة مــا بعــد الــرصاع. وتعمــل حالًيــا نائبــة 

 Leibniz – Zentrum Moderner مديــر
يــخ احلديــث  Orient يف برلــن، وتــدرِّس التار

يــة مــا بعــد االســتعمار  للــرشق األوســط ونظر
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عبــد اهلــادي أبــو نحلــة
Abd Al Hadi Abunahleh

مؤســس ومديــر اســتوديو 8، واملديــر الفــي 
 IDEA ومنظــم الفعاليــات الفنيــة ملهرجــان

األردن (األردن)
عبــد اهلــادي مصمــم رقصــات ومنظــم 

فعاليــات ثقافّيــة. وهــو املديــر الفــّيّ لفرقــة 
الرقــص اســتوديو 8، ومديــر لقــاء الرقــص 

الــدويل يف َعمــان. درس وحصــل عــى درجــة 
املاجســتري يف علــم الرقــص وأنواعــه والــراث 

اخلــاص بــه يف كل مــن فرنســا، والرويــج، 
واملجــر، واململكــة املتحــدة. يقيــم يف عمــان 

بــاألردن، حيــث يديــر مرشوعــات إبداعّيــة مــع 
شــباب املدينــة. وقــد شــارك يف تشــكيل أول 
ع يف األردن، ويعمــل  جيــل لرقــص الشــوار
حالًيــا كمســاهم رئيــي يف النظــام البيــي 
يــب،  ــا للتجر لفنــون األداء يف األردن راعًي

وإلنشــاء وإنتــاج أعمــال فّنّيــة أصليــة، وكــذا 
رعايــة الفنانــن الناشــئن ودعمهــم.

مجيــب الزهــراين
Mojeb Al-Zahrani

مديــر عــام معهــد العــامل العريب (فرنســا)
مجيــب الزهــراين لديــه شــغف عميــق 

يــة جبليــة  بالتبــادل الثقــايف. ولــد يف قر
صغــرية يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

وقــد اســتلهم األدب الفرنــي وعشــقه؛ 
يــس الســتكمال دراســته،  فســافر إىل بار

حيــث حصــل عــى درجــة الدكتــوراه. وقــد 
ركــزت أطروحتــه عــى صــورة الغــرب يف 

الروايــات العربيــة املعــارصة. ثــم عــاد إىل 
يــس األدب املقــارن والنقــد  يــاض لتدر الر

احلديــث، طامًحــا إىل تقديــم "نهــج مختلــف". 
يف عــام 2016، تــوىل منصــب املديــر العــام 

ملعهــد العــامل العــريب بعــد تعيينــه مــن قبــل 
يــس. منــذ  مجلــس الســفراء العــرب يف بار

ذلــك احلــن، قــدم العديــد مــن املبــادرات 
الثقافيــة يف املعهــد، بمــا يف ذلــك

 "Cent et Un Livres"، بالرشاكــة مــع 
جائــزة امللــك فيصــل. تركــز املجموعــة عــى 

الروابــط بــن الثقافتــن الفرنســية والعربيــة.

زاق شــريان بــن عبــد الر
Shiran Ben Abderrazak

املديــر التنفيــذي الســابق ملؤسســة
رامبــورغ (تونس)

زاق عــى درجــة  حصــل شــريان بــن عبــد الــر
املاجســتري يف الدراســات السياســية مــن كليــة 

الدراســات العليــا يف العلــوم االجتماعيــة 
يــس قبــل أن يعمــل  )EHESS( يف بار

بالصحافــة االقتصاديــة. يف عــام 2015، نــرش 
"Journal d‘une Défaite"، والــي أعدتهــا 

ح أوبــرا مونــت كارلــو. شــارك الحًقــا  للمــر
 ،Dar Eyquem يف تأســيس دار إيكويــم

ويه دار إلقامــة الفنانــن يف تونــس. أنشــأ 
شــريان يف عــام 2017 املكتــب التونــي 

نيابــة عــن وفــد االتحــاد األورويب وبرنامــج 
Creative Europe. يف الفــرة مــن 2018 

إىل 2022، عمــل شــريان مديــرا تنفيذيــا 
 ،Rambourg Foundation ملؤسســة

إحــدى أكــر املؤسســات الثقافيــة يف 
البــالد. وهــو مقتنــع بــأن االقتصــاد 

اإلبــدايع والدبلوماســية الثقافيــة ركزتــان 
قويتــان مــن ركائــز اســتدامة التنميــة.

Khaled Bouzidi يــدي خالــد بوز
يــزوم Rhizome (اجلزائــر) مديــر،  ر

يــدي هــو مؤســس ومديــر املؤسســة  خالــد بوز
يــزوم، ويه مؤسســة  يــة ر الثقافّيــة اجلزائر

فّنّيــة مســتقلة، ومعــرض فــّيّ تجــاري. قبــل 
يــزوم، أرشف خالــد عــى  انضمامــه إىل ر

الرنامــج الثقــايفّ يف ســفارة هولنــدا لــدى 
اجلزائــر، وتعــاون يف العديــد مــن املرشوعــات 

الثقافّيــة والفّنّيــة الوطنيــة واإلقليميــة. 
2012 إىل 2016، تــوىل تنســيق  يف الفــرة مــن 
"احلــوار عــر الثقافــات"، حيــث قــام بتنظيــم 
فعاليــات ثقافّيــة وفّنّيــة يف اجلزائــر والبحــر 

األبيــض املتوســط  ، بمــا يف ذلــك مرشوعــات 
الفنــون العامــة عــى نطــاق واســع؛ مثــل 

ج خالــد  DJART و El-Medreb. تخــر
مــن جامعــة غــازي يف تركيــا، وحصــل عــى 
يــس  ماجســتري العلــوم السياســّية مــن بار

يف اآلداب والسياســة. يجيــد خالــد اللغــات 
يــة، والركيــة. العربّيــة، والفرنســّية، واإلنجلز

تشاتســياكوفو ليديــا 
Lydia Chatziiakovou

منســقة فعاليــات فنيــة، مديــرة مشــاركة 
ملوقــع ArtBOX.gr | إدارة الفنــون 

اإلبداعيــة ArtBOX (اليونــان)
ليديــا تشاتســياكوفو يه املديــرة املشــاركة 
لـــ ArtBOX، وهــو مكتــب إلدارة الفنــون 

اإلبداعّيــة يــرىع مرشوعــات فنيــة معارصة 
تــدور حــول استكشــاف الفــن كعامل 

مــن عوامــل التغيــري االجتمايع. 
شــاركت ليديــا يف مرشوعــات تهــدف إىل 

إنشــاء مجتمعــات مــن خــالل الفــن واإلبداع 
كوســيلة لتمكــن املشــاركن وإضفــاء الطابــع 

الديمقراطــي عــى الوصــول إىل الثقافــة. 
 "Tale of X Cities" يجمــع مرشوعهــا
بــن املؤسســات واملواطنــن مًعــا يف ورش 

عمــل تتــوج بمهرجــان تشــاريك. ليديــا عضو 
 Freiraum يــق تنســيق مــرشوع يف فر

التابــع ملعهــد جوتــه، والذي شــاركت 
 Freiraum معــه يف تنظيــم مهرجــان

Platform اهلجــن الــذي تضمــن مؤتمــرات 
ومعــارض عــر اإلنرنــت، باإلضافة إىل 

فعاليــات offline غــري متصلــة باإلنرنــت 
يــن مدينــة أوروبّيــة. يف أكــر مــن عرش

جــان فرانســوا شــونييه
Jean-François Chougnet 

رئيــس، موســيم – متحف حضــارات أوروبــا 
والبحــر األبيــض املتوســط   (فرنســا)

ٌخ حاصــل  جــان فرانســوا شــونييه، مــؤر
عــى شــهادة مــن معهــد الدراســات 

يــس. بــدأ حياتــه املهنيــة يف  السياســّية ببار
 The Park 2000 كمديــر عــام ملنــزته عــام 

and Grande Halle de la Villette يف 
2011 شــغل منصــب  يــس. ومــن 2007 إىل  بار

مديــر متحــف Coleção Berardo يف 
2011 إىل 2014  لشــبونة. ثــم شــغل مــن 

منصــب املديــر العــام ملرســيليا بروفانــس 
2013، عاصمــة الثقافــة األوروبّيــة. يشــغل 

جــان فرانســوا منــذ عــام 2014 منصــب مديــر 
متحــف مرســيليا للحضــارات يف أوروبــا 
 .)MuCEM(   والبحــر األبيــض املتوســط

Kathrin Deventer يــن ديفينــرت كاثر
الســيدة / األمــن العــام جلمعيــة 

املهرجانــات األوروبيــة – EFA (بلجيــكا)
يــن ديفينــر يه األمــن العــام جلمعيــة  كاثر

املهرجانــات األوروبّيــة، وواحــدة مــن األعضــاء 
املؤسســين ملجلــس إدارة البيــت األورويّب 

للثقافــة، ويه مبــادرة مــن EFA، كمــا أنهــا 
عضــوة يف املجموعــة اإلســراتيجية لـــ

"A Soul for Europe" ومبــادرة 
 The مشــاركة وعضــو مجلــس إدارة يف

Festival Academy. أطلقــت مــع
 EFA Europe for Festivals, Festivals

for Europe، وهــو برنامــج جديــد 
ــا إىل جنــب مــع  للمهرجانــات الفنيــة جنًب

FestivalFinder. أداة البحــث عــر اإلنرنــت
eu. عملــت عضــوا يف اللجنــة الثقافيــة 
ملــرشوع "الــرد اجلديــد ألوروبــا" التابــع 

يــن اهتمامــا  لالتحــاد األورويب. تهتــم كاثر
كبــريا بالثقافــة ودورهــا يف مشــاركة املجتمــع 
املــدين، وتؤمــن بأوروبــا الثقافيــة الــي يمكــن 

أن تزدهــر مــن خــالل االضطــالع باملســؤوليات 
والتفاعــل بــن النــاس واملؤسســات.

خديجــة البنــاوي
Khadija El Bennaoui

مرمجــة مســتقلة ومنســقة للفعاليــات 
الثقافّيــة / رئيســة قســم فنــون األداء، 
مؤسســة أبــو ظــيب الثقافيــة (أبــو ظيب)

 بجذورهــا املتأصلــة يف األداء املــريح 
واملمارســة املســتمرة كمنتجــة ومنســقة 

للفعاليــات الثقافّيــة، تلــزتم خديجــة بتحســن 
ظــروف اإلبــداع والتنقــل. فلقــد ســاهمت 

، وتقديــم املنــح، وبحــوث  يف التعــاون الثقــايفّ
ــة وتصميــم الرامــج يف  السياســات الثقافّي
البعثــات الــي تقودهــا EUNIC، ومؤسســة 

فــورد، واملؤسســة الثقافّيــة األوروبّيــة، و 
Mimeta، و Med Culture، واليونســكو، 

ومفوضيــة االتحــاد األورويّب، وغريهــا. 
عملــت خديجــة عــى توطيــد دعائــم شــبكات 
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خــالل ثــالث اجتماعــات للمائــدة املســتديرة الــي ًعقــدت عــر اإلنرنــت، تعــّرف 
اخلــراء بعُضهــم عــى بعــٍض ، وقّدمــوا أنفســهم إىل  احلارضيــن،  وعرضــوا 

ســياقاتهم وقضاياهــم املحــددة قبــل بــدء املناقشــة وعمليــة العصــف الذهــي. 
وقــد تحــّددت خمــس قضايــا وموضوعــات رئيســية عــى املحــّك عنــد احلديــث 

عــن التحديــات املاثلــة أمــام التعــاون الثقــايفّ بــن أوروبــا والعــامل العــريّب:

تبادل اخلرات

 العالقات الثقافّية املتكافئة

 األزمة بوصفها حالًة مستدامة

التمويل

التنقل 

ُتَعــدُّ تلــك املوضوعــات اخلمســة نقطــة البــدء لبلــورة "خطــوط توجيهيــة للمســتقبل" 
الــي صاغهــا اخلــراء مًعــا يف بروكســل خــالل اجتماعــات املائــدة املســتديرة األخــرية يف 

23-24 مايــو 2022، ويه العنــارص الــي تشــكل بنيــة إصــدارات مــرشوع "حلقــات"، 
وهــذا مــا ســوف تكتشــفه يف كل فصــل مــن الفصــول، مــع بعــض الروابــط عــن 

املقــاالت وأفضــل املمارســات الــي شــاركها اخلــراء أثنــاء املناقشــات الــي ُعقــدت. 

يــق لتحســن العالقــات الثقافّيــة  لقــد مهــدت "خطــوط توجيهيــة للمســتقبل" الطر
بــن أوروبــا والعــامل العريّب. 
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وقــد نظــم كٌل مــن معهــد جوتــه ومركــز بــوزار للفنــون اجلميلــة ثــالث 
موائــد مســتديرة للخــراء مــن مختلــف التخصصــات، والــي جمعــت 

حــوايل 27 خبــرًيا مــن مرجعيــات وخلفيــات مختلفــة مــن كال املنطقتــن: 
وتضــم خــراء، وفنانــن، وممارســن، ومتخصصــن مســتقلن يف صناعــة 

ــة،  ــة مــن مختلــف املجــاالت الثقافّي املحتــوى، منســقن للفعاليــات الفنّي
وممثــي القطاعــات الصناعيــة اإلبداعيــة والثقافّيــة، ومنظمــات املجتمــع 

املــدين الثقافّيــة، والعاملــن يف املجــال الثقــايفّ، ورشكاء املــرشوع، وقــد 
جــاؤوا مــن مختلــف الــدول ومنهــا: اجلزائــر، ومــرص، واألردن، ولبنــان، 

واملغــرب، وفلســطن، وتونــس، واإلمــارات العربّيــة املتحــدة، وكذلــك مــن 
يــة التشــيك، وفرنســا، وأملانيــا، واليونــان، وســلوفينيا. بلجيــكا، وجمهور

لقــد توصلنــا إىل نقطــة تــوازن جيــدة بــن املنطقتــن، وبــن البلــدان املختلفــة 
داخــل املنطقــة، وكــذا حققنــا التــوازن بــن النــوع االجتمــايع والعمــر. 

وقــد  أدارت اجتماعــات املوائــد املســتديرة ويّرْتهــا الســيدة ســناء وشــتايت 
ــة الدوليــة، تديــر العديــد  ويه خبــرية مســتقلة يف العالقــات الثقافّي

مــن املبــادرات للتعــاون بــن القطاعــات الثقافّيــة واإلبداعيــة األوروبّيــة 
يقيــا.  والعامليــة، بمــا يف ذلــك منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفر
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تقديم اجتماعات املوائد املستديرة

تعــد اجتماعــات املوائــد املســتديرة للخــراء  أحــَد املحــاور الثالثــة الرئيســية لرنامــج 
"حلقــات"، وذلــك فضــاًل عــن الفعاليــات العامــة )العــرض الرئيــي( واإلقامات 

يادة  الفنّيــة )بنــاء القــدرات(، فهــي تمثــل عنــرَص الدعــوة يف املــرشوع، وتســتهدف ز
الــويع بالتحديــات والفــرص املتعلقــة بالتعــاون الثقــايفّ بــن أوروبــا والعــامل العريّب. 

وقــد أتاحــت تلــك االجتماعــات مســاحة حــرة لفتــح احلــوار بــن اخلراء من كال 
املنطقتــن لتبــادل املعرفــة، ومشــاركة اخلــرات بشــأن مــا يقــف مــن تحديات يف 

يــق فــرص التعــاون بــن الفنانــن واجلهــات الفاعلــة الثقافّيــة والعاملــن يف هــذا  طر
املجــال. وعــى الرغــم مــن تنــوع التحديــات الــي تواجههــا الــدول، أو األنظمة، أو 
الســياقات الثقافّيــة، إال أن بينهــا جميعــا قواســم مشــركة، ومســارات مشــركة. 
ومــن شــأن اجتماعــات املوائــد املســتديرة أن تبحــث عــن تلك القواســم املشــركة 

يــز وتحســن التعــاون الثقــايفّ بــن املنطقتن،  والفــرص، وتركــز عــى ســبل تعز
وعــى ترســيم وتحديــد املمارســات اجليــدة املوجــودة بالفعــل. ولعل اهلدف 

الرئيــي مــن هــذه املوائــد املســتديرة هــو بلــورة "خطــوط توجيهية للمســتقبل" 
يف إطــار عــام،  وذلــك بتوجيههــا نحــو املجــال الســيايسّ، واملمارســن، واجلمهــور 

العــام، وتقديــم طــرق ووســائل لتحســن التعــاون الثقــايفّ بــن املنطقتن. 
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يــم حيــوين، وأســامة  / أمســرتدام(، ور
ح مــارين. القائــدي )تونــس( بمــر

الرشكاء
La Bellone ال بيلــوين

ميلــن لــوزون 
املديرة

فلــوران غارنييــه 
مديــر اإلنتــاج واالتصال 

أوليفــر كوشــو
املديــر الفّيّ 

ين   فالــريي ســومرب
املنسقة 
يامــا مــاه مر

مدبــرة املزنل

أصبحــت قاعــة ال بيلــوين 
ــا للبحــث والتأمــل،  La Bellone مكاًن
وأداة مرحيــة يســتخدمها الفنانــون 
املرحيــون، وجميــع املهتمــن بإنشــاء 

ح اجلديــد. اتجــاه الكتابــة للمــر
يــق ال  تحقيًقــا هلــذه الغايــة، ينظــم فر

بيلــون الفعاليــات، واملؤتمــرات، والنــدوات، 
واحللقــات، وورش العمــل، واإلقامــات 

)البحــث، والكتابــة، والدراماتورجيــا، 
واإلبــداع، وممارســة األنشــطة الدراميــة 

واملشــاركة فيهــا( وعقــد اجتماعــات متعــددة 
مــع الفنانــن. وترغــب القاعــة يف تطويــر 

هــذه األنشــطة، وإبرازهــا، وكــذا إبــراز 
الفنانــن الذيــن يؤدونهــا بدايــًة مــن عــام 
2024. وتشــارك القاعــة كذلــك يف تنظيــم 
مختلــف األنشــطة بالتعــاون مــع رشكاء 
محلّيــن ووطنيــن ودوليــن، وكــذا مــع 

رشكاء مــن اجلمعيــات غــري الثقافّيــة. 
ُيعــد مركــز التوثيــق التابــع لقاعــة ال بيلــون، 

والــذي بــدأ عملــه منــذ عــام 1988، أداة 
أساســية للبحــث، ويلــيب احتياجــات الباحثــن 

والعاملــن الثقافّيــن والفنانــن بفضــل 
قاعــدة بياناتــه الواســعة، الــي تضــم 

مقــاالت صحفيــة، وكــذا مقــاالت ُمســتقاة 
مــن املجــالت املرحيــة املتخصصــة.

Théâtre Marni ح مــارين مــر

جويــل كيبيــي 
املديرة

مــاري شــارلوت كو 
مديــرة االتصال 

فريجيــي روي
مديــر العالقــات العامة 

 باولــو فيلهالفــا 
املديــر الفّيّ 

ينــو  نيلســون كاتر
إينيــس كافاكــو 

يتــور  أليــس كر
ألكســندر ديــك 

ماتيــاس جيلمــن 
فنيون

ح مــارين Théâtre Marni هــو  مــر
مــكان يــرايع األبعــاد اإلنســانية، ويقــع يف 
بروكســل وســط املناظــر الطبيعيــة التحــاد 

والونيــا - بروكســل. وهو مــكان يقيــم فيــه 
الفنانــون ويبدعــون، ُينظــم العديــد مــن 

اإلقامــات، وفــرص التشــبيك، وطائفــة 
كبــرية مــن العــروض. يف مــارين، يســتمتع 
املشــاهدون بمجموعــة منتقــاة ومتنوعــة 

مــن الفعاليــات، وســط أجــواء مصممــة 
لتناســب نطــاق املــرشوع، حيــث تلعــب 

الفضــاءات دورهــا يف تشــكيل األداة الفنّيــة 
الــي يقــوم عليهــا الرنامــج. ويغطــي هــذا 
الرنامــج املعــارص فنــون األداء، والرقــص، 
يــة. لــذا  والســريك، واجلــاز، والفنــون البرص

فإنــه يخاطــب الشــباب بــال شــك. ويف غضــون 
يــت بعــض التعديــالت عــى هــذا  20 عاًمــا، أجر

الرنامــج لُيلــيب احتياجــات هــذه القطــاع. 
إن العمــارة يف فــرة مــا بعــد احلــرب ُتلقــي 

يــن: فــكل عنــرص  بِســحرها عــى الناظر
مــن عنارصهــا، وكل جنباتهــا تنطــق بمــا 

شــهدت عليــه وطوتــه داخلهــا مــن املواقــف 
واللحظــات اخلالــدة. أمــا املهرجانــات 

والفعاليــات، فــال تهــدأ أبــدا، بــل ال تفتــأ 
ُتحيــل املنطقــة صخًبــا وضجيًجــا، فــرى 

احليــاة تــِدّب يف أرجائهــا مــع تدفــق اجلماهــري، 
وبــروز الفنانــن مــن خــالل إبداعاتهــم.

  Studio 8 8 ســتوديو 

عبــد اهلــادي أبــو نحلــة 
املديــر الفّيّ 

رن شــياومان
املديــر اإلبدايعّ 

أنــس أبــو نحلــة 
مديــر االنتاج 

نــور أبــو غزالة 
املســؤولة املالية

ســتوديو 8 رشكــة أردنيــة غــري ربحيــة 
تعمــل يف مجــاالت الرقــص. تأسســت 

عــام 2014 عــى يــد مجموعــة مــن الفنانــن 
الشــباب بهــدف تشــكيل فــن الرقــص 
وإضفــاء الطابــع اإلنســاين عليــه مــن 

يــب، والتطويــر،  خــالل االبتــكار، والتجر
والتبــادل، والتعليــم، والبحــث.   

ومــن األمــور الــي تركــز عليهــا رســالة 
يــادة انتشــار فــن الرقــص،  االســتوديو؛ ز
يــادة فــرص التعبــري الثقــايفّ والــويع.  وز
وعــى مــدار الســنوات العــرش املاضيــة، 

عمــل مؤسســو االســتوديو عــى تقديــم 
مســتويات مختلفــة مــن العــروض الراقصــة، 

ونقــل هــذا الفــن. وقــد شــهد االســتوديو 

يــع للفعاليــات الــي كانــت  االختفــاء الر
يبــات الرقــص  تشــارك فيهــا العــروض وتدر

املتنافســة دولًيــا وإقليمًيــا ومحلّيــا، 
كمــا شــهد اجلهــود الضخمــة الــي بذهلــا 

مصممــو الرقصــات، وفنانــو االســتعراض، 
وُصنــاع الرقصــات مــن أجــل احلفــاظ 
عــى إبداعهــم الفــردي أو اجلمــايع. 
ومــن ثــم، فــإن اهلــدف مــن تصميــم 

أهــم مرشوعــات ســتوديو 8  هــو خلــق 
يــز  بيئــة للرقــص األردين، مــن أجــل تعز

فــن وثقافــة الرقــص يف األردن، وتيســري 
إنتــاج أعمــال فنّيــة راقصــة، والتشــجيع 

عــى تعلــم الرقــص، والبحــث يف فنونــه، 
يــز التنــوع والشــمول، ليصبــح الرقــص  ولتعز

بوابــة للتعــاون والتبــادل الدوليــن.
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اإلقامات املوسيقّية  
يتمحــور مفهــوم برنامــج اإلقامــة حــول 

يــب،  يــة يف االرتجــال والتجر الركــز عــى احلر
ــي احلقيقــّي لألفــكار املوســيقّية.  والتبــادل ال

ويهــدف إىل اجلمــع بــن املوســيقين، 
الذيــن ال يعــرف بعضهــم بعضهــم اآلخــر 

بالــرورة، ويمنحهــم فرصــة األداء، 
واالرتجــال، والتجربــة، والبحــث مًعــا عــن 
أرضيــة مشــركة. ويتألــف هــذا الرنامــج 

مــن دورة تضــم ثــالث إقامــات، ُتعقــد 
جميعهــا يف بروكســل. ُتركــز فعاليــة اإلقامــة 

األوىل عــى موســيقى اجلــاز، واملوســيقى 
ر عقدهــا يف نوفمــر/  اإللكرونّيــة، ومــن املقــر
2021، بينمــا تقــام الفعاليــة الثانيــة  ديســمر 

يف مايــو 2022، وســتتناول املوســيقى 
االرتجاليــة، وموســيقى الشــعوب. أمــا 

يــف 2022،  الفعاليــة األخــرية، فســُتقام يف خر
وســُركز عــى مجموعــة أكــر مــن األعمــال 

املوســيقية، و تشــهد مشــاركة الفنانــن 
الذيــن حــروا الفعاليتــن األوىل والثانيــة.

ُتعقــد فعاليــات اإلقامــة الثــالث يف 
 ،Werkplaats Walter وركبالتــس والــر

حيــث يحظــى املوســيقّيون املختــارون بدعــم 
املتخصصــن واملوجهــن الفنّيــن، وهــم: 

يســتوف ألرتايــن، وخالــد ياســن، وأمــري  كر
الصفــار. وستشــهد فعاليــات اإلقامــة 
ارتجــاال موســيقًيا "Open Jams" يف 
وركبالتــس والــر، باإلضافــة إىل حفلــة 

موســيقية ُتقــام يف اليــوم األخــري يف بــوزار.

الفنانــون املختــارون: يــارا أســمر: 
ميتالوفــون )بــريوت(، إلــزي تابــت: آالت 

إلكرتونيــة )بــريوت(، ماتيــاس دي كرايــن: 
آالت إلكرتونيــة، ساكســفون )جنــت(، 

ســوت كمبينــري: الكمــان األجهــر ، آالت 
إلكرتونيــة )بروكســل( ، أمــن الذويــيب: 

موســيقى إلكرتونيــة، جيتــار )تونــس(، 
تمــام محمــد رمضــان: النــاي )حلــب/ 

يــن أقشــاهن: باجامــا، )وارتــو  نامــور(، إر
/بيليفيلــد(، ســارة دويــك: غنــاء والعــود 

)تونس/فيتشــزنا(، أحمــد احلفــي: 
يــس(،  ية / بار بــاس كهربــايئ )اإلســكندر

رسوش كماليــان: كمانتشــة و آالت 
إقاعيــة )طهران/كايــن(، أليكــس ســيمو: 

ينيــت، وساكســفون )بوخارســت/  كار
أمســرتدام(، نجــاح نقــوال طنــوس: القانــون 

)بــريوت(، خالــد ياســن )املـُـرف الفــيّ(: 
يلوفــا  يــا كري عــازف إيقــاع )بــريوت(، فيكتور

يــن  دودوفــا: بــاس )صوفيــا/ فيينــا(، إير
زوجــايل: بــوزويك، عــود )كورنث/روتردام(، 
روكســانا البيــايت: تشــيلو وغايشــاك )لنــدن/

إيــران(، أمــن مقــداد، كمــان )سامســون/
بغــداد (، خلــود عــدال صــاحل: غنــاء 

ينيــت  )القاهــرة(، غيــث املاغــوت: كار
)ســلمية/روتردام(، ســنان أرات: نــاي 

ينكان/روتــردام(، جــون سينســمري:  ز )إر
)شــتوتغارت/كوبنهاغن(،  ساكســفون 
يامــن مارتيــي: بــوق )حلب/أوســتند(، 

ســيمون ليلوكــس: آالت إيقاعيــة 
)بروكســل(، حمــدي اجلمــويس: عــازف 
إيقــاع )تونــس(، أمــري الصفــار )املـُـرف 

الفــيّ(: بــوق )شــيكاغو/نيويورك/بغداد(

الرشكاء
 مهرجــان عمــان جــاز

Amman Jazz Festival

ملــا حزبون 
املؤسســة - املديــرة 

راكان حياصــات
مديــر وســائل التواصــل االجتمايعّ 

إيهــاب أبــو حمــاد  
مســؤول اللوجســتيات والعمليــات 

محمــد ســعفان 
املديــر الفي

مهرجــان عمــان جــاز تأســس مهرجــان عمــان 
جــاز عــام 2012، واعتــاد اســتضافة أعمــال 
موســيقى اجلــاز مــن جميــع أنحــاء العــامل، 
وهــذا مــا يــدل عــى تواجــده القــوي بــن 

مجتمــع مهرجانــات اجلــاز األوســع نطاًقــا، 
وشــغف عشــاقه مــن كاّفــة بقــاع األرض. 

وُيعــد هــذا املهرجــان بمزنلــة احلــدث الرئيــي 
واملســتقل الوحيــد املخصــص ملوســيقى 
اجلــاز يف األردن، والــذي نجــح يف جمــع 

املتخصصــن املحلّيــن والعامليــن مًعــا، ونجــح 
 عــى مــر الســنن، 

ٍ
يف جــذب جمهــورٍ واســع

واالنتشــار عاملًيــا، فضــال عــن نجاحــه يف خلــق 
ــة املســتدامة.  فــرص للتبــادالت الثقافّي

ومــن املعــروف أن هــذا املهرجــان يســتعن 
بموســيقيي اجلــاز العامليــن واإلقليميــن 
ــن لالحتفــاء بالتنــوع، واالنصهــار  واملحلّي

، واإلبــداع، والوحــدة، واحلــوار. الثقــايفّ

 وركباتــس والــرت
Werkplaats Walter

تيــون فريبروجــن 
لــن فــان ســتيندام 

املؤسســون املشاركون 
مايــكل تومــاس 
الدعــم الفي

 Werkplaats Walter وركبالتــس والــر
مــكان مخصــص إلقامــة العــروض الفنّيــة 

يبيــة الرائــدة يف بروكســل،  واملوســيقية التجر
أمــا والــر فهــي مبــادرة أطلقهــا املوســيقي 

تيــون فريبروجــن، ومقرهــا يف مبــىن مرمــوق 
يــن واملوســيقين  يســتضيف الفنانــن البرص

مــن بروكســل ومــن جميــع أنحــاء العــامل، 
ويقــدم هلــم مســاحات يقيمــون فيهــا 

ورش عمــل وبروفــات، وكــذا يضــم املبــىن 
قاعــة لإلقامــات واحلفــالت املوســيقية. 
تحتضــن هــذه املبــادرة الفنانــن الذيــن 

يــب واالرتجــال إىل  يدفعهــم شــغف التجر
الِرحــال. ويقــع مبــىن والــر يف قلــب يح 

يجــم )أندرخلــت( املكتــظ بالســكان،  كور
بالقــرب مــن وســط مدينــة بروكســل 

يعــة التطــور. وســط منطقــة القنــاة رس

إقامة لفنون األداء 
تقتــرص اإلقامــة اخلاصــة بفنــون األداء 

تحديــًدا عــى الفنانــن أصحــاب املرشوعــات 
الــي ال تــزال يف مرحلــة البحــث، والــي 

ج تحــت موضــوع "سياســات  تنــدر
الفضــاءات واألجســاد"، وهــو  بمزنلــة 
إطــار تتجــاوز خياالتــه وتتخطــى القيــود 

واملجتمعيــة.  اجليوسياســّية،  والعراقيــل 
ويتســاءل: أيــن املســاحة العامــة واخلاصــة 
البلــدان؟  املنطقتــن، ويف مختلــف  يف كال 

ــا الوشــيكة مــع  كيــف ســتكون تجربتن
الفضــاء املــادي والرقمــي؟ إن مفهــوم 

اجلســد يرتبــط بمســائل النــوع االجتمــايع، 
والقــوة، وأصــول احلركــة، والتمثيــل عــى 

ح، فهــل بإمكاننــا مواصلــة التعــاون؟  املــر
وكيــف ننجــح يف تبــادل املمارســات يف 
ظــل وجــود اجلائحــة، وفــرض القيــود 

عــى التنقــل، وابتــكار املمارســات يف إطــار 
عالقتنــا بالعــامل، أي احليــاة بشــكٍل عــام؟  
يكــة الدعــم الفــيّ  تقــدم املؤسســات الرش

للفنانــن، وُترافــق الفنانــة املرحيــة، 
نجمــة حــاج بــن شــاليب، الفنانــن يف 

فنّيــن   بموجهــن  إبداعاتهــم مســتعينًة 
اختــريوا وفًقــا ملجــال املرشوعــات املُطــورة، 

وحرصــت عــى وضــع برنامــج للتبــادل 
يــن. تســتمر هــذه  بــن الفنانــن املختار
اإلقامــة ملــدة ســتة أســابيع، وتنقســم 

 ،2022 إىل فرتــن: األوىل يف صيــف 
2022. والفنانــون  يــف  والثانيــة يف خر

التســعة املختــارون هــم مصممــو عــروض 
ورقصــات، وفنانــون مرحيــون يقومــون 

ــذ إبداعاتهــم. وتعــرض "األعمــال  بتنفي
 )Work in progress( "اجلــاري تنفيذهــا
خــالل فعاليــة عامــة مــن املُزمــع إقامتهــا 

ح مــارين. 2022 يف مــر 9 نوفمــر  يف 

 "La Bellone" تســتضيف قاعــة ال بيلــون
فنانتــن : مــن إيمــان حســن )القاهــرة( 

ح احلــاج حســن )كفــار ياســيف/  ومــر
أنتويــرب(. ووجهــت دعــوة لــكل مــن 

عــاء مينــاوي )بريوت/أمســرتدام( 
يــن خلطنــت، وعبــد هللا م. هصــاك  ونر

)بروكســل/الدار البيضــاء(، وميــار 
أليكســان، ولويــز نــورا هوكســرتا )دمشــق 
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إقامة لفنون 
الوسائط اجلديدة

يركــز برنامــج اإلقامــة عــى الفنانــن الذيــن 
يســتخدمون الوســائط اجلديــدة، والطباعــة 

ثالثيــة األبعــاد، والوســائط املختلطــة، 
واألدوات الرقمية. هــذه اإلقامــة عبــارة 

عــن مســاحة تتســع لتبــادل األفــكار، وإبــداع 
يــب بــن الفنانــن  النمــاذج األوليــة، والتجر

الذيــن يأتــون مــن خلفيــات متنوعــة، 
ــن.  ــن محلّي باإلضافــة إىل ممثلــن ثقافّي

وعنــد إعــداد كل جلســة، يحــرص الرنامــج 
عــى اجلمــع بــن اثنــن مــن الفنانــن، 

ويمنحهــم الفرصــة لتطويــر مرشوعاتهــم 
اخلاصــة. وتعــد هــذه اإلقامــة أيًضــا يه 
الفرصــة الــي ُتمكنهمــا مــن استكشــاف 

األرضيــة املشــركة بينهمــا، وتبــادل املعرفــة؛ 
إذ يقــدم كل منهــم تعقيبــات بنــاءة لآلخــر 
حــول العمــل الــذي يطورانــه. وهنــا ُيضفــي 

يكــه مــن عصــارة روحــه  كل فــرد عــى رش
فينهــض بمرشوعــه اخلــاص، متأثــًرا باملوضــوع 

األكــر "سياســات الفضــاءات واألجســاد" 
الــذي يعكســه كل منهمــا يف عملــه. ولقــد 

توفــرت أربعــة عقــول مبدعــة عــى استكشــاف 
بعــض املوضوعــات مثــل اهلجــرة املناخيــة، 

يــف خيــاالت املــايض  والــذات الرقميــة، وتعر
ــالت القــوة.  واحلــارض واملســتقبل، وَتَمثُّ
تتــاح للمشــاركن فرصــة الوصــول إىل 

فــاب الب مــرص مــن iMAL، الــي تتمحــور 
فلســفتها حــول مشــاركة املعرفــة، وثقافــة 

"اصنعهــا بنفســك"، واملجتمعــات مفتوحــة 
املصــدر. وتصطحــب الفنانــن فــرق مــن 

مركــز آي مــال "iMAL" وفــاب الب 
يــب  مــرص: ملســاعدتهم يف اإلنتــاج والتجر
بشــكٍل مســتقل، بينمــا يجــد كل منهــم 
يف خــرة اآلخــر املَعــن الــذي ينهــل منــه.

أختــري أربعــة فنانــن للمشــاركة يف إقامــة 
إقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدة، وهــم: 
ســايل ســمعان )دمشــق / جرونينجــن(، 

يــزا فيســني )لشــبونة( يف مــارس  وآنــا تري
2022، وناتاليــا جوردانوفــا )صوفيــا / 

أمســرتدام(، وصبــاح خالــد أبــو احلديــد 
.2022 الســيد حســن )القاهــرة( يف مايــو 

الرشكاء
مختــرب بــوزار Bozar مســاحة مخصصــة 

لتأمــل الروابــط بــن كٍل مــن الفــن، 
واملجتمــع، والتكنولوجيــا، واالســتدامة يف 

 مركــز الفنــون اجلميلــة يف بروكســل )بــوزار(.

iMAL – املركــز الفــّيّ للثقافــة 
والتكنولوجيــا  الرقميــة 

خافيــري كايــن 
مديــر فاب الب 

كولــن ليجــراس
املديــر الفّيّ 

آنــا أسينســيو 
املديــرة الفّنّية 

آي مــال iMAL املركــز الفــيّ للثقافــة الرقميــة 
والتكنولوجيــا، يقــع يف بروكســل، يقــدم 
يــب  ــات التجر الدعــم للفنانــن يف عملي

والبحــث واإلنتــاج، كمــا يســتضيف املعــارض 
الفنّيــة، واملؤتمــرات، والعــروض، وُيســهم 

يف الوقــت ذاتــه يف تيســري ســبل التفكــري 
النقــدي، والبحــث، وجدليــات التحديــات 

التكنولــويج.  ملجتمعنــا  واملســتقبلية  احلاليــة 
يف عــام 2012، أســس مركــز آي مــال 

"iMAL" أيًضــا واحــًدا مــن أوائــل 
مختــرات فــاب الب يف بروكســل، والــذي 
ُبَعــدُّ أحــد املراكــز القالئــل الــي تســتضيف 
مجتمًعــا فنّيــا، وهــذا املختــر مفتــوح عــى 

نطــاق واســع لســكان منطقــة القنــاة 
يف مولينبيــك، ويرحــب باملجموعــات 

الــي َتِفــد مــن اجلمعيــات املحلّيــة. 

Cairotronica ونيــكا وتر كاير

احمــد الليــي 
املؤسس املُشارك

مــي مصطفــى 
مديــرة االتصاالت

كايروترونيــكا Cairotronica منصــة 
ــة القائمــة  مســتقلة تدعــم املمارســات الفنّي

عــى األبحــاث مــن خــالل خلــق فــرص 
للتطويــر املنهــيج للفنانــن، والعلمــاء، 

واملهندســن، واألكاديميــن الذيــن 
يعرضــون مــن خــالل عملهــم منظــور 

املنطقــة العربّيــة حــول املوضوعــات 
احلاســمة والعاجلــة الــي تكمــن يف نقطــة 

ــا،  التقــاء الفــن، والعلــم، والتكنولوجي
واملجتمــع. وتنفــذ املنصــة هــذه األنشــطة 

خــالل مهرجانهــا نصــف الســنوي، 
وكذلــك مــن خــالل اســتضافة املنتديــات، 
واإلقامــات، وورش العمــل، والزمــاالت، 

والعــروض، والرامــج عــى مــدار العــام.

 صنعــة تــك فــاب الب مــر
San3a Tech´s FabLab

عمــر ســيف االســام 
مديــر حلــول التصنيــع الرقمــي 

عمــر الســنبييس
خبــري تصنيــع أول 

 
راقيــة حســن

مديــرة العمليــات 
محمــد عبــد املحســن 

حداد 
Start-up بالرشاكــة مــع مــرشوع

Creatables 

مركــز فــاب الب مــرص الــذي أنشــأته 
رشكــة صنعــة تــك – هــو مركــز قائــم عــى 

االبتــكار املجتمــي، يلــزتم بإضفــاء الطابــع 
الديمقراطــي عــى االبتــكار الفــي، والتصنيــع 

ذي الطابــع الشــخي يف مــرص، ويعــد واحــدا 
مــن أول مختــرات فــاب الب املدرجــة يف 

يقيــا.  منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفر
ويضــم املركــز شــبكة مكونــة مــن ســتة 

مختــرات توجــد يف جميــع أنحــاء مــرص، 
ويوفــر للجميــع إمكانيــة الوصــول إىل 

أدوات وآالت التصنيــع الرقميــة، والرامــج 
ــل األفــكار  ــة تحوي ــة، ومعرفــة كيفي التعليمي

إىل نمــاذج أوليــة، وتقديــم الدعــم الفــي 
يعــة، والتصنيــع  يف النمــاذج األوليــة الر
املخصــص، واإلنتــاج محــدود احلجــم. وقــد 

ســاعد مركــز فــاب الب مــرص يف إطــالق حركــة 
الصنــاع Maker Movement يف مــرص 

عــام 2012. ومنــذ ذلــك احلــن، وبالتعــاون مــع 
املنتجــات األخــرى لرشكــة صنعــة تــك، ســاعد 

املركــز يف توفــري أرض خصبــة لعــرشات اآلالف 
يــن بتقديــم خدمــات  مــن الصنــاع واملبتكر

متكاملــة، ومنصــات توعويــة، مثــل معــرض 
الصنــاع بالقاهــرة، وبرامــج بنــاء القــدرات.
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إقامة للفنون 
ية السمعية البرص

يتمثــل اهلــدف مــن هــذه اإلقامــة يف الركــز 
عــى إعــداد األفــالم اهلجينــة وإخراجهــا  

يــب، عــن  يقــة فنّيــة يتضــح فيهــا التجر بطر
يــق تطبيــق منظــور يتمثــل الســياق  طر

األشــمل للــزنوح، والفضــاءات، واألجســاد. 
كمــا تهــدف إىل تمكــن املؤلفــن الشــباب، 

إذ حيــث يتعرفــون خالهلــا عــى التقنيــات 
املختلفــة، واللغــات الســينمائّية املتعــددة، 

وتشــجعهم عــى تطويــر عمليــة إنتــاج 
مســتقلة وفقــا لســماتهم الــي تمزهــم مــن  

غريهــم. وخــالل عــام واحــد، أي بــن ينايــر 
يكــة،  وديســمر 2022، وبدعــم املنظمــات الرش

ُتنظــم هــذه اإلقامــة ورش العمــل، 
يــب، ودروس فنّيــة عــى  وجلســات التدر

يــد متخصصــن ُتلــيب االحتياجــات املحــددة 
لــكل مــرشوع، وُتســتكمل هــذه األنشــطة 

بعقــد لقــاءات منتظمــة بــن املشــاركن 
مــن الفنانــن، واملدربــن، واملتخصصــن 

يف صناعــة األفــالم. وتوفــر اإلقامــة أيًضــا 
ــا يتناســب مــع احتياجــات  ــا توجيهًي برنامًج

يــن وتوافــق توقعاتهــم،  الفنانــن املختار
ومــن هنــا، يكــون تصميــم املســار مناســًبا 

هلــم تحديــًدا. وتوفــر اإلقامــة كذلــك بعــض 
يــر، واملعــدات  املرافــق )مثــل: غــرف التحر

اخلاصــة بفنــون الســينما( مــن أجــل معاجلــة  
املــواد الســينمائّية وابتكارهــا طــوال فــرة 
اإلقامــة. وُتعــرض جميــع األعمــال الــي 

خرجــت مــن عبــاءة اإلبــداع أثنــاء اإلقامــة 
)ســواء املكتملــة أو اجلــاري تنفيذهــا( عــى 

اجلمهــور عنــد إعادتهــا إىل مركــز بــوزار 
"Bozar" للفنــون اجلميلــة يف بروكســل.

تســتضيف اإلقامــة اخلاصــة بفنــون 
ّيــة كا مــن، أســعد  الســمعّية البر
يــك تــاس  اهلــايل )بغداد/لييــج(، باتر

)بريوت/بروكســل(، لــؤي دبــوس 
يبيــكا طــوق  )دمشق/بروكســل(، ر
)بريوت/بروكســل(، زهــرة بنحمــو 

ورومــي فانديرفكــن )بروكســل(

الرشكاء
أتيليــه جرافــوي

Atelier Graphoui

إلن مريســون
منســقة اإلنتاج 

جاســتن بولــس
ية  املنســقة اإلدار

إلــن ســيا جروليمونــد  
املديــرة ومدربــة امليرين 

جــاك فاتون 
املدّرب  

ديميفــي سيباســتيان 
ر واملدرب  املحــر
تومــاس فريانــدو  

ر الصوت وامليكســاج  محــر
كارولــن نوغيــس بورشــات 

يــك  منســقة اســتوديو التحر
يــو يــا ميوز فالري

يــع  منســقة التوز
بيــري دي بلفرويــد  

املســؤول عــن املوقع

هــو مختــر لفنــون الســينما يقــّدم خدمات 
يــب والبحــث الســينمايّئ، ويســاعد  التجر

املخرجــن الســينمائّين، والفنانــن الســينمائّين 
عــى إبــداع لغــة خاصــة بهــم يســتلهمونها من 

األنمــاط واألشــكال. إننــا ندعم املرشوعات 
الــي تقــدم طرًقــا متنوعــة للكتابــة، وموارد 
برشيــة إبداعيــة، ومعــدات ومرافــق خاصة 

بفنــون الســينما، ومســاحة إنتــاج. كمــا ُنعطي 
أولويــة قصــوى لدعــم الفنانن الســمعّين 

البرصّيــن الناشــئن، أو املرشوعــات الي 
تواجــه صعوبــات يف احلصــول عــى مصدر 

يبيــة. تمويــل تقليــدي بســبب طبيعتهــا التجر
ويمكننــا اســتضافة مرشوعــات عــدة يف 

وقــٍت واحــد، ممــا ُيضاعف فــرَص التبادل 
والتفاعــل بــن املؤلفــن واملرشوعات.

ن كســيميليا  سنيما
Cinemaximiliaan

 
جــوان فاجارد 

املؤسس 
ســينثيا فاندنــربوان 
مســاعدة اإلنتاج 

فريجيــي ميليــس
املنسقة 

يــن اجبابــا  دير
منســق املــرشوع وإنتــاج األفالم 

مجــدي أبــو حصــرية 
مســؤول تكنولوجيــا املعلومــات ومســاعد 

اإلنتــاج العام 
أنابيــل فــان نيوفينهــوز 

املنســقة العامــة

اجتماعيــة  مبــادرة  سينيماكســيميليان 
ثقافّيــة وفنّيــة تهــدف إىل خلــق روابــط 

حقيقيــة بــن األفــراد ذوي اخللفيــات املتنوعــة 
مــن بروكســل وخارجهــا. يتخــذ املــرشوع 

مقــًرا لــه يف قلــب مدينــة مولينبيــك، ويوفــر 
مكانــا إلخــراج أفــالم قصــرية، والســتضافة 
الفعاليــات، وَتشــاُرك الديــار الــي تحتضــن 

مــن يقطنهــا يف دفء. كمــا أننــا نحــرص 
عــى التواصــل مــع مــن يقيمــون يف مراكــز 

اســتقبال الالجئــن للمشــاركة يف إقامــة 
األنشــطة واملرشوعــات الثقافّيــة. ويف هــذه 

البيئــة، تجــد األصــوات اجلديــدة مســاحة 
ــوح عــن مشــاعرها وأفكارهــا الســينمائّية،  للَب

وتطويرهــا، كمــا تقــدم يــد املســاعدة إىل 
املتخصصــن وعشــاق األفــالم. ونقــدم 
يًبــا احرافًيــا ملخــريج األفــالم  كذلــك تدر

الناشــئن البلجيكّيــن والدوليــن.
 إننــا نــرى يف كل شــخص مــا يمــزه 
عــن غــريه، ونؤمــن أن كال منــا لديــه 

إمكانــات يمكــن أن تنمــو وتزدهــر يف 
بيئــة غنيــة باحلوافــز، والتقديــر، وفــرص 

التعلــم. لذلــك، تتضمــن عمليــات صناعــة 
األفــالم وإخراجهــا يف مبادرتنــا ورش 
عمــل، واختبــارات التمثيــل، ودروس 
فنّيــة عــى يــد متخصصــن ُيمكــن أن 
يحرهــا كل مــن يرغــب يف املشــاركة.

ســاوند إيمــدج كالتــر 
SoundImageCulture – SIC

إيفــي فايــس 
أمــري بورنشــتاين 

خــوريخ ليون 
مــاري خيمينــزي

املدربون 
ســوزان ويك 

منسقة 
صويف شــريمان 

مديــرة االتصال

ســاوند إيمــدج كالتــرش يه مســاحة 
عمــل تقــدم للفنانــن، واملخرجــن، 

وعلمــاء األنروبولوجيــا مــا يحتاجونــه مــن 
دعم إلنجــاز مرشوعاتهــم الشــخصية. 

وتقــدم هــذه املســاحة برنامًجــا مدتــه 
عــام واحــد يف بروكســل، يتضمــن أنشــطة 

يــب الفــيّ املقدمــة، مــن خــالل  التدر
النــدوات اجلماعيــة، والتوجيــه الفــردي، 
والنقــد اجلمــايع، واحلــوار بــن الفنانــن. 
وتؤمــن مســاحة ســاوند إيمــدج كالتــرش 
بالــراء الــذي يتمخــض عــن كــر احلــدود 
بــن األجنــاس الفنّيــة: الفــن / الســينما، 
واألفــالم الروائيــة/ الوثائقيــة، والشــعر / 
املقــال، وُتــروج لفكــرة التفكــري مــن خــالل 

الفعــل، بــداًل مــن الكتابــة مــن أجــل الفعــل. 
وتبــدأ املناقشــات حــول املــواد الســينمائّية، 
والركــز عــى املســائل الشــكلية واألخالقيــة 

أثنــاء العمليــة اإلبداعيــة، بهــدف تطويــر 
وجهــة نظــر أصليــة وشــخصية. وال تغفــل 

ســاوند إيمــدج كالتــرش أيًضــا الوســائط 
املعــارصة والتمثيــل األخــاليق فيهــا: فتلــك 

قضيــة نؤمــن بأهميتهــا القصــوى للمجتمــع 
متعــدد الثقافــات الــذي نعيــش فيــه.
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دُت مــن إدرايك لنفــي بســبب  قــد تجــرَّ
تفاعلنــا االجتمــايعّ عينــه. 

)2011 ــر،  )باتل
 

مــن هنــا تدعونــا "سياســة الفضــاءات 
واألجســاد" إىل أن نفهــم ونتبــادل فهــم 

أوضاعنــا املختلفــة يف هــذا العــامل، وأن 
نفهــم كيــف نرتبــط بمكاننــا املحــيّ الــذي 
ــا  ــا واآلخــرون، وأن نفــكك تصوراتن يخصن

اجلغرافّيــة الســائدة عــن عاملنــا. لقــد أدركنــا 
يف ذلــك اإلطــار أن اجلســد هــو الســبب وراء 

وجــود مــكان للسياســة والعنــرص الــذي 
ــا  ــة اجلمعيــة، ويمكِّنن نعيــش بــه هــذه التجرب

مــن أن يتواصــل بعضنــا مــع بعــض.  
 

 .4

ًرا يف دار نــرش  قــال يل صديــق يعمــل محــر
معروفــة يف بــريوت، يف إحــدى محاوراتنــا: 

واياتنــا يف املنطقــة العربّيــة تُقــّص  "كل ر
يخنــا بشــكل مــن األشــكال،  يف الغالــب تار
فهــي ليســت مــن ويح اخليــال كمــا يتصــور 

الغــرب".  إنهــا تشــكل مجتِمعــة قطــع 
البــازل الــي يمكننــا أن نســتعملها لصياغــة 
يــخ(، وفهمــه، بمنــأى  يــخ )أحــداث التار التار

عــن الرديــات الرســمّية. وهكــذا، يمكــن 
يــخ،  أن نعّدهــا تقــّدم "خدمــة" إىل التار

متجنبــًة طمــس معــامل الواقــع، بينمــا تســد 
فراغــات مــا مل تكتبــه أو تنقلــه الــدول بعــد 

نيــل اســتقالهلا و/أو بعــد التخلــص مــن 
ّية. وباملثــل، فــال بــد  القــوى االســتعمار

أن نــويل أهميــة كــرى للنظــر إىل الفنــان 
يــخ/ هــو اآلخــر، بوصفــه شــاهًدا عــى التار

خادًمــا لــه، وبمــا يتيــح لنــا فهــم مــا هــو 
آٍت، واســتنطاقه، وتشــكيله. وعــالوة 

عــى ذلــك، فــإن هــذه القصــص تشــارك 
، أو  ــخ الفــّيّ ي ــة التار مجتمعــًة يف كتاب

إعــادة كتابتــه. لــذا، فإنهــا تتخــذ لنفســها 
يــخ الفــن،  موضًعــا لتغيــري مالمــح تار

وصبغهــا بعــدوى واقعــه، كمــا فعــل الغــرب 
يف هــذه املجــاالت، وجعلهــا حكــًرا لــه. 

 
يف قلــب برنامــج "حلقــات" ، ينشــأ 

حــوار بــن املــكان والفعاليــات العامــة، 
واملوائــد املســتديرة للخــراء، وبــن هــذه 

األزمنــة املختلفــة. لــذا فإنهــا قــادرة 
عــى ربــط الشــخيّ بالذاكــرة اجلمعيــة، 
ومــلء الفراغــات بــن حقائــق األماكــن، 
مســتعينًة بمفــردات اجلســد مــدًدا هلــا. 

فــأن تكــون مؤدًيــا، يعــي أن تتبــادل 
تجــارب ومعــارف معينــة مــع اجلمهــور 

يف هــذه اللحظــات الــي توفــر مســاحات 
مفتوحــة إلطــالق العنــان للخيــال، 

ج األطــر التقليدّيــة.   واحللــم، واحلــوار خــار
 

وعــى مســتوى أخــص، فــإن املمثلــن 
يــة تربــط  واملوســيقين حلقــة وصــل جوهر

مــا تنطــوي عليــه النفــس يف مســار الذاكــرة 
يقــة  اجلمعيــة لألماكــن، ويــؤدون ذلــك بطر

رون فيســتحيلون  مدهشــة، بهــا يتحــر
وســيًطا متعــّدد اخلصائــص يف عمليتهــم 
الفّنّيــة. ومــع فــرض الرقابــة عــى أماكــن 

كثــرية وتهميشــها، وقلــة الدعــم الــذي 
تحصــل عليــه مــن املنظومــة املؤسســّية، 
يظهــر الســؤال، وينشــأ التحــدي: كيــف 

ــئ شــبكة قائمــة عــى التضامــن  ن/ُنن ُنكوِّ
بــن املجــاالت املختلفــة، والعــدوى اإليجابيــة. 

 
بعيــًدا عــن هــذه املجــاالت املتعــددة 

التخصصــات، فــإن املمارســات الثقافّيــة 
ج  تشــغل يف أحيــان كثــرية مســاحات خــار
ــة  ــة و/أو الفّنّي أماكــن العــروض املرحّي

وبّيــة.  املعتــادة يف املنطقتــن العربّيــة واألور
وهــذا يتولــد مــن البحــث عــن صيــغ مختلفــة، 

يــة  مــن ثــّم إرشاك أكــر مــن قاعــدة جماهري
وتســمح  والنتيجــة.  العمليــة  مختلفــة يف 
ــة االســتطالعّية  ــا هــذه املمارســات الفّنّي لن

أن نتجــاوز حــدود الواقــع، ببنــاء مســاحات 
جديــدة يمكــن أن تتنفــس فيهــا األجســاد 
يع  يــة. ومــن ثــم، كــرت املشــار نســيم احلر
ــة هــذه القواعــد املســتقرة، وأطلقــت  الفّنّي

يــة، فأصبحــت قــادرة عــى إيجــاد  أجنحــة احلر
يــز  أشــكال جديــدة مــن التصــور، وعــى تعز

وابــط جديــدة توثــق الصلــة بــن قواعــد  ر
اجلمهــور واملؤسســات، أو األماكــن. 

اخلاصــة 
 

مــا الــذي يســتطيع اجلســد أن يصنعــه 
مــن آالم جراحــه؟ مــا الــذي يســتبقيه 

التقاطعات  للمشــاهد  بعــد هــذه  جســدنا 
الطبيعّيــة املاديــة "املحرقــة" بأشــد الطــرق 

إيالًمــا وبصــورة صادمــة للغايــة؟ كيــف 
يتســىن لنــا أن نحــرم خصوصيــة مشــاعرنا، 

وندعــو اآلخــر إىل الدخــول يف عاملنــا؟  
 

األداء بوصفــه عمــاًل واعًيــا:
عمــل ُينــئ حــواًرا بــن اجلمهــور 

ر  والفنــان. عمــل يشــجعنا عــى التحــر
بكــر حواجــز القواعــد املســتقرة، ويقودنــا 

إىل أشــكال جديــدة مــن التصويــر. 
هــؤالء هــم الفنانــون الذيــن ينحتــون 

أعماهلــم يف حــارض مشــحون، مل يكــف عــن 
اســتجداء املــايض لريمــي مــا ينــوء بــه مــن 

أحمــال عــى املســتقبل.  

يــن،   ابتــداع الفــن يســتنطقنا واآلخر
ويســتفر عــن األماكــن الــي نشــغلها. 
إنــه عمليــة تســتحوذ عــى مخاوفنــا 

وســلبياتنا ومشــاعرنا بالعجــز إزاء الظلــم 
والشــعور املثبــط بالفشــل، وتدفعنــا إىل 

ــة هــذه  مواجهتهــا. وتأخــذ العمليــة الفّنّي
هلــا إىل أعمــال استشــفاء  املشــاعر وتحوِّ

وإبــداع، واخــراع، وبهجــة، وحنــق يف آن. 

وهكــذا يســاعد األداء الفــّيّ وعمليــة ابتــداع 
الفــن عــى أن نجيــب عــى أســئلة مــن مثــل:  

كيــف ننخــرط يف عمــل يضمــد جراحنــا 
ياتنــا اجلزئّيــة؟ عمــل يــؤدي  ويــداوي ذكر

إىل املصاحلــة ورأب صــدع االختالفــات 
يــات؟ عمــل يحمــل  وإحيــاء الذكر

مفــردات عــامل األمــس واليــوم؟ كيف 
يــف  نصــوغ ممارســات فّنّيــة تعيــد تعر

مــا هــو معــارص بأســاليبها اخلاصــة 
املتفــردة؟ كيــف نســر أغــوار الرحــالت 

ّية يك نخــط رسدّيــات  السياســّية والشــعر
جديــدة ونســك لغــات غــري مألوفــة؟ 

 
العالقــة املرابطــة بــن اجلســد 
والفضــاء تخلــق زمًنــا محــدًدا:

يولِّــد األداء أو "ورشــة العمــل" شــعوًرا 
بتوقــف الزمــن، ليســتحيل شــكاًل جديــًدا 
مــن أشــكال التآلــف. هــذا الُبعــد الزمــي 
يمنحنــا فرصــة إعــادة النظــر يف احلــارض 

وتشــكيله، ويدعونــا إىل فهــم صلــة التآلــف 
بمشــاركة "اآلخــر" يف بنــاء مســاحات 

جديــدة. وتــؤدي العــروض الفّنّيــة اخلاصــة، 
وتجــارب اجلمهــور، إىل تحويــل املشــارِك 

الــة "َفِطــن". ويف محاوالتنــا  فيهــا إىل َرحَّ
لصياغــة عمليــة فّنّيــة َتَمــّس رهيــف 

احلــس ورقيــق احلاشــية، وتنســجها يف 
وحــدات مركبــة تــأىب املبالغــة يف تبســيط 
الــردود أو احللــول اجلاهــزة، بينمــا تمنــح 

فرصــة للتخلــص املؤقــت مــن املشــاهدين 
الفضوليــن، فنحــن نهــدف إىل إنشــاء 

إرث مــن املمارســات الفّنّيــة الــي تعطــي 
أجســادنا فرصــة اغــراف املعرفــة، 

وترجمتهــا، وتوثيقهــا، وتبادهلــا مــع حركتنــا 
يف هــذه الفضــاءات املختلفــة.  

 
ويف ســرينا عــى درب املســتقبل، ربمــا 

نشــعر أننــا يف حاجــة  إىل الســفر إىل 
بّيــة ومعنــا هــذا املــروع.  املنطقــة العر
ويجــب أن نضــع دائمــا أبــًدا مــا نعرضــه 

مــن أعمــال ومحــاور يف ســياقاتها 
لنسرتشــد بهــا. وســنكون بحاجــة إىل 

إعــادة التفكــري والتأمــل يف أهميــة هــذه 
يع ومــدى أهميتهــا، مــع تكييفهــا  املشــار

مــع فضــاءات، وأماكــن، وسياســات 
أخــرى متصلــة بتلــك البيئــات.

ــا   وســنحتاج إىل أن نتصــور أعمالن
عــى أنهــا حُلمــة أصيلــة مشــرتكة مــع 

حُلمــة اجلمهــور، ومــع مكونــات حــارض 
املمارســات الثقافّيــة والفّنّيــة، وعــى أنهــا 

مبــادرات إبداعيــة تشــرتك يف صنــع إرث 
إىل إنشــائه وتفكيكــه باســتمرار. .احلــارض، أو النظــام البيــي الــذي نهــدف 

 
نجمــة احلــاج بن شــايب 

منســقة مهرجانــات وكاتبــة مرحيــة 
منصــة آد هــوك Ad’Hoc ، بروكســل 
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أســايسّ يهــدف إىل اســتدعاء املكتشــفن 
الســابقن، ونســج خيــوط احلــارض مــع 

املــايض، ســعًيا إىل رســم أبعــاد املســتقبل. 
وهــو منــر يتجــاوز حــدود مــا درجنــا عليــه 
مــن أوضــاع شــائعة، ويرحــب باألجســاد 

والفضــاءات الــي تكتشــف آفاًقــا عديــدة. 
 

إن مــرشوع "حلقــات" همــزة وصــل 
ّية املبــادرات الســابقة الــي تمــت  الســتمرار

يف إطــار ثقــايفّ يف العــامل العــريّب وأوروبــا. 
والتأكيــد عــى ســمات هــذا الوضــع رضوريّ 
لعمليــة البنــاء واحلفــظ لذلــك اإلرث الــذي 

ــد أنمــاط العقــل الذاهــل، وأنــواع  يفنِّ
الذاكــرة املطموســة؛ حيــث نســتطلع 

املصــادر الســابقة، الــي تتيــح لنــا فرصــة 
التدبــر والتســاؤل عمــا يعنيــه حارضنــا، 

فيمــا نســترشف آفاًقــا مختلفــة للمســتقبل. 
ومــع إدرايك مــدى رضورة الثقافــة لفهــم 

إنســانيتنا وإعــادة صياغتهــا، واندمــال 
جراحنــا، وإنشــاء مســتقبل أفضــل عــى هــذه 

األرض، فــال يمكــن أن تقــوم قائمــة لبنــاء 
هــذا اإلرث وحفظــه دون املداومــة عــى 

يع، واحلفــاظ  توليــد هــذه املســاحات واملشــار
عــى صريورتهــا، ملــا تتيحــه لنــا مــن أشــكال 

هلــذا التبــادل يف الفــن والثقافــة مًعــا.  
 

ومــن ثــم، يجــب فهــم مــرشوع "حلقــات" 
عــى أنــه عمــل موصــول، وتعــاون طويــل 

يــة البنــاء عــى  ز بطبيعتــه اجلوهر األمــد، يعــز
)ويرابــط مــع( مــا ســبق يف املــايض البعيــد، 

يــب، مــن مبــادرات مماثلــة يف أوروبــا  أو القر
واملنطقــة العربّيــة. وهــذه العالقــات الوطيــدة 
ّيــة لتوطــن االســتدامة يف ممارســاتنا،  رضور

وفهــم املعــارف واجلهــود اهلائلــة الــي ُبذلــت 
يف مجــال الفــن والثقافــة، واالعــراف بهــا، 
يقــة مــن  وإعــالء قيمتهــا. فهــذا الوضــع طر

طــرق التخلــص مــن الشــعور بــأن علينــا 
البــدء كل مــرة "مــن نقطــة البدايــة".  

 
لــذا يجــب أن نفهــم عملنــا مــن خــالل 
مفرداتــه املرابطــة، لكــون التآلــف مــن 

يــز نظــام بيــي قائــم  أساســّيات بنــاء وتعز
عــى التضامــن واإلبــداع ونقــل املعــارف، 

مــع احرامــه الفردّيــة وخصوصّيــة أنمــاط 
ــة، يف حــن  القلــق املتصلــة بالبيئــة املحلّي
ــة، والسياســّية،  يتجــاوز احلــدود اجلغرافّي

ــة الــي تشــكل عاملنــا  ــة الثقافّي واالجتماعّي
وممارســاتنا الثقافّيــة والفّنّيــة اليــوم.  

 
.2

 
مــع فهمنــا أن ممارســاتنا متجــذرة 

بطبيعتهــا يف واقعهــا الســيايسّ، 
، فــإن  ، واالجتمــايعّ الثقــايفّ واالقتصــاديّ
عملنــا يواجــه باســتمرار تحديــات اإلرث 

، ويتأثــر بهــا،  يــايلّ االســتعماريّ واإلمر
وهــذا باإلضافــة إىل اهليــاكل السياســّية 

واالقتصادّيــة املهيمنــة للقمــع، والتميــز، 
والعنــف عــى احلــدود بــن البلــدان. إذ 
اجتمعــت الرصاعــات وحــركات الــزنوح 

اجلمــايعّ القــريّ، وصعــود اليمــن 
املتشــدد يف السياســات األوروبّيــة، 

واإلســالموفوبيا، مــع حــركات اهلجــرة 
الــي تشــمل هجــرة العمالــة االقتصادّيــة 
عقــب احلــروب، وكذلــك الــزنوح اجلمــايعّ 
، واهلــروب مــن العنــف املرتبــط  القــريّ

يــات القمعّيــة.   بالرصاعــات والديكتاتور
 

هــذه البيئــة يه واقــع مــا نشــهده يف 
املناطــق الــي نعيــش ونعمــل فيهــا حالًيــا، 

أو نســى إىل العيــش والعمــل فيهــا. هــذا 
الواقــع يجعــل العالقــات وأشــكال الرابط 

ا ،  بــن أوروبــا واملنطقــة العربّيــة معّقــدة جــدًّ
غايــة يف التعقيــد، ويف أحيــان كثــرية صعبــة، 

وهــو مــا يؤثــر عــى العمليــة الفّنّيــة تأثرًيا 
هائــاًل وقوًيّــا يــرب يف األعمــاق. "يبدو 

يل أنــي أمضيــت وقًتــا أطــول يف الســنوات 
ــع مــن  القليلــة املاضيــة يف رتــق مــا تقطَّ
أوصــال عواملنــا، وكأنــي أحــاول أن أرفأ 

يــات مــاٍض عنيف،  مــا تهتَّــك بأهــداب ذكر
ليــس ببعيــد عــن كال الطرفــن. وأواصــل 
يعنا الثقافّيــة وقدرتهــا  التفكــري يف مشــار

عــى تشــجيع احلــوار، جــًرا ملــا انتكأ من 
جــراح يف ظــل احلــركات الشــعبوّية الــي تأيت 

يف ســياق يتمــاىش مــع الزنعــة املحافظــة 
املتنامّيــة." )بــن شــاليب، 2017( 

 
يع  وحيــث أواصــل التنقــل بــن املشــار

واملهرجانــات واملبــادرات يف بروكســل، 
ــة مغربهــا  وكــذا يف مــدن املنطقــة العربّي

ومرشقهــا، فــإين أجــد هــذا الواقــع الســيايسّ 
يقــّي يف كل مرحلــة مــن  يعــرض طر

. ولكــي وجــدُت أن هــذا  مراحــل عمــيّ
ــا عمليــة تفيــض  الرحــال جيئــًة وذهاًب

ثــراًء، إذ منحتــي كل رحلــة فرصــة لدحــض 
هــذه األطــر عينهــا. فــإن حركــي الدؤوبــة 

مــن مــكان إىل آخــر تقتــي أن أكــون 
املعرفــة ونقضهــا،  لتحصيــل  مســتعدة 

حيــث تبيَّنــُت كيــف تعيــد هــذه املمارســات 
الفّنّيــة العابــرة للبلــدان والثقافــات 

يــف "اآلخــر"، وكيــف تشــكِّل مفهومنــا  تعر
للفــن، وتكســو عظــام املعــارَصة بمضمــون 

تنطــوي عليــه، بمنــأى عــن الصيــغ 
ــف.   ي ــة الســابقة اإلعــداد والتعر الغربي

 
وأفهــم مــن هنــا أن عملنــا متأصــل 

ــيّ  ي اجلــذور، ومتأثــر بواقعنــا التار
، وأنــه مبــادرة ترنــو إىل  والســيايسّ احلــايلّ

أن تتجــاوز وتدحــض هــذه السياســات. 
إن عملنــا ديمومــة، ومشــاركة، وإقــرار 
 ، يــيّ واجتمــايعّ وثقــايفّ بوجــود إرث تار
وآمــال معقــودة للمســاهمة يف إنشــاء 

نظــام بيــيّ يقــوم عــى أســس التآلــف 
والتضامــن عــر البلــدان والثقافــات. 
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حيــث تــردد ترنيمــة "سياســة الفضــاءات 
يــن  واألجســاد" عــى ألســنة الفنانــن واملفكر

ــون  يف مــرشوع "حلقــات" ، فإنهــم يقُصّ
حكايــات عــن الســلطة والقيــود وأثرهمــا عــى 

املــكان واجلســد، وهــو محــور يظــل صــداه 
يــن  يــردد عالًيــا، وفيــه نجــد أنفســنا قادر

ح هــذه األســئلة: مــا وضــع املســاحة  عــى طــر
العامــة واخلاصــة يف كلتــا املنطقتــن، ويف 
البلــدان املختلفــة؟ كيــف يتعامــل النــاس 

مــع ذلــك؟ كيــف يكــون أداؤهــم؟ كيــف 
يبدعــون إبداًعــا جمعًيــا؟ مــا معــىن جمــي؟ 

مــا املســاحة الالزمــة لضمــان الفردّيــة؟ 
 

م هــذه اخلطــوط املرحيــة، ليــس  ُتقــدَّ
بغــرض فهــم احلقائــق والتجــارب املُعاشــة 

يف كل وضــع مــن أوضاعنــا فحســب، 
وإنمــا أيًضــا بهــدف املبــادرة بالتآلــف، يك 

نــويح ملخيلتنــا اجلمعيــة بسياســات مختلفــة 
للجســد واملــكان. وقــد أظهــرت األعمــال 

كّلهــا املســتوى املذهــل اللتصــاق الفنانــن 
زه مــن تحديــات  ، ومــا يفــر بســياقهم املحــيّ

وقلــق؛ فقــد كانــوا غارقــن يف خضــم 
الرصاعــات الــي تغمــر مجتمعاتهــم. 
أمــا الفنانــون الذيــن خاضــوا تجــارب 

الشــتات والــزنوح، فــكان إنتاجهــم تفنيــًدا 
للتصــورات واملفاهيــم الــي تعــرِّ حالًيــا عــن 

كلمــة "املهاجــر". إذ ُتشــكِّل أوضاعهــم 
اجلغرافّيــة والسياســّية املوضوعــات الــي 

ــون بهــا، فُتصبــغ عملياتهــم الفّنّيــة  َيَتحاجُّ
بعدواهــا.  إال أن جميــع الفنانــن نجحــوا 

يف ترجمــة هــذه الصيغــة املعقــدة يف 
التجــارب، والــرصاع، واإلبــداع إىل لغــة 

واحــدة مالئمــة. وعــى ذلــك النحــو يمكننــا 
الــة  أن نتصــور هــؤالء املشــاركن مثــل الَرحَّ

يب بضاعــة ذات  املستكشــفن، أو ُمهــرِّ
محتــوى جديــد، يحــي عــن املنفــى، واالنتمــاء 

يف أســمى معــاين الكلمــة، ولكــن يف كل 
األحــوال تتحقــق املصلحــة للجميــع.  

 
يف هــذه املســاحة يتحــرك اجلســد 
ويقــدر عــى اســتقبال سياســات 

فضائــه، والتواصــل معهــا، أو بتعبــري 
 :Judith Butler جوديــث باتلــر

"إذا أردنــا أن تتخــذ السياســة شــكاًل، فــال 
بــد أن يظهــر اجلســد. أنــا أتجــى لآلخر، 

وهــو يتجــى يل، وهــذا يعــي أن بعــض 
املســاحة الــي تجمعنــا تســمح بــأن يتجــى 
أحدنــا لآلخــر. ونحــن لســنا مجــرد ظاهرة 

برصيــة لبعضنــا بعًضــا - فــال بــد أن ُتســجَّل 
أصواُتنــا، ومــن ثــم يجــب أن يســمعنا 

اآلخــر؛ ولكــن معرفــة َمــن نحن جســدًيا 
هــو بالفعــل الســبيل ألن نكــون "ألجــل" 

اآلخــر، متجلِّــن بطــرق ال يمكننــا رؤيتهــا. أن 
يقــة ال يمكــن أن  أكــون جســًدا لآلخــر بطر
أكونهــا لنفــي، فمــن هــذا املنظــور أكون 
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نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق 
يبــا(  1100 تقر يــي )1166- مــن تأليــف اإلدر

 
كان محمد بن محمد اإلدريي )1166-1100 تقريبا( جغرافًيا عربّيا، 
وعمل مستشاًرا للملك النورماندي "روجر الثاين" ملك صقلية. 

ُولد اإلدريي يف أرسة من األمراء األندلسين واملغاربة ومن 
األرشاف يف سبتة عى ساحل املغرب. ومن أهم كتبه األكر 

ذيوًعا "نزهة املشتاق يف اخراق اآلفاق" الذي ُيعد من أعظم 
أعمال اجلغرافيا يف القرون الوسطى.

يــي  عــى امتــداد 15 عاًمــا، جــاب اإلدر
ممالــك األرض، واجتــاز اآلفــاق منقطًعــا 
إىل رســم خرائطــه الــي أذهلــت العقــول 
بتفاصيلهــا ودقتهــا، وبمــا أضفــى عليهــا 

مــن مالحظــات مدهشــة عــن األرايض الــي 
ــة،  وطأتهــا قدمــاه، ومناظرهــا الطبيعّي

ومجتمعاتهــا الــي صادفتهــا عينــاه. ونجــد 
يف هــذا العــامِل اجلغــرايفّ جســًدا يتنقــل بحًثــا 

عمــا يــروي ظمــأ فضــوٍل يرنــو إىل فهــم 
العــامل. ويمكننــا أن نلحــظ يف خرائطــه 

وقصــص رحالتــه رغبــة دفينــة يف أال تقــف 
هــذه املعرفــة عنــد بابــه فحســب، بــل أن 

ــه  تمتــد بروافدهــا لُتلهــم األذهــان، وُتفقِّ
العقــول. وحــريّ بنــا اإلشــارة إىل أســلوبه 

يف رســم العالقــة الــي تربــط بــن األوضــاع 
االجتماعّيــة الثقافّيــة واألحــوال السياســّية 
لألقطــار الــي يجوبهــا. فــإذا مــا نظرنــا بعــن 
الفنــان، نــرى أمامنــا جســًدا يتحــرك، وينتــج 
عمــاًل يــويح لنــا بتفنيــد التصــورات الســائدة 

عــن العــامل الــذي نعيــش فيــه. مــن خــالل 
يــي، شــأنه  هــذا العمــل الــذي أنجــزه اإلدر
يف ذلــك شــأن العديــد مــن أشــكال الــراث 

اآلخــر، نكتســب األدوات الالزمــة لغــزل 
خيــوط املعرفــة ونقضهــا، بينمــا نحــاول فهــم 

 ، يقــة الــي يرابــط بهــا العاملــّي مــع املحــيّ الطر
يــخ مــن ســياج  يــر فهمنــا لــألرض والتار ولتحر

ّية،  احلــدود الــي رســمتها اآللــة االســتعمار
وتصفيــة رؤيتنــا الــي تهيمــن عليهــا النظــرة 

األوروبّيــة الرصفــة، ويف الوقــت نفســه، ال 
ننفــك نســأل أنفســنا: كيــف طمــس العنــف 

االســتعماريّ بعــض معــامل هــذه التصــورات.  
 

يــي هــو نبــع إهلامنــا  يف رأيي أن اإلدر
الرئيــي الــذي اســتوحينا منــه الــكالم 
عــن "سياســة الفضــاءات واألجســاد"، 

فقــد مكَّننــا مــن أن نضــع العمــل الــذي 
ّية  ننهــض بــه اليــوم يف عالقــة واســتمرار

يــيّ وجغــرايفّ مدهــش، إرٌث  مــع إرث تار
ــد  ــا، يتخطــى احلــدود، ويفنِّ مثــل مرشوعن

 ، يــيّ ر لتا ، وا ، والفــّيّ الســيايسّ فهمنــا 
واجلغــرايفّ الــذي نشــكله عــن عاملنــا اليــوم.  

 
أواًل، فــإن عملــه يفســح لنــا املجــال يك 

لــي  نــأيت بقــراءة خاصــة للعمليــة الفّنّيــة ا
بًطــا  يرابــط فيهــا اجلســد مــع الفضــاء ترا

ــا، فــإن هــذا العمــل  نًي ــا. وثا ًي أصيــاًل وجوهر
ح بعــض األســئلة حــول  يدفعنــا إىل طــر

يــك أجســامنا  مــدى تعقيــد وسياســة تحر
لــي نشــغلها، أو نســى  يف املســاحات ا

لــي  ا الثالثــة  النقطــة  أمــا  إىل أن نشــغلها. 
يــد أن أتصورهــا فهــي الكيفيــة الــي  ر أ

للمعرفــة  املختلفــة  األشــكال  بهــا  ننقــل 
مــن خــالل أجســادنا، ونعــرِّ بهــا عــن آالمنــا 

يــات  ئنــا منهــا، والذكر ومحــاوالت إبرا
الــي تكتزنهــا أجســادنا، وكيــف نوِجــد 

ــام بهــذه األشــكال  املســاحات الالزمــة للقي
مــن األداء أو املمارســات. وأخــرًيا، فــإين 

ــا  يقــة الــي يمكنن ح الطر يــد أن أقــر ر أ
ا  بهــا فهــم هــذه األشــياء، بعّدهــا جــزًء

بيــيّ  مــن إرث يهــدف إىل إنشــاء نظــام 
  . مســتدام مــن العمــل الثقــايفّ والفــّيّ
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نحــن، الفنانــون واملفكــرون ومــن يعملــون 
ــا،  ــة وأوروب بالثقافــة يف املنطقــة العربّي

املشــاركون يف "حلقــات" ، نجمــع املعــارف 
ونتبادهلــا. وكمــا نــدرك أن هــذه املعــارف 
ــة  ــا االجتماعي ــة بجذورهــا يف بيئاتن ضارب

ــا أن  ــة والسياســّية، فــإن غايتن الثقافّي
نفنِّــد التصــور احلــايل للعــامل، ونصــل مــا 

قــد يبــدو غــري موصــول بحكــم املســافات. 
يقــة، نعتقــد أننــا نســري عــى  وبهــذه الطر

يــيّ، وأمثالــه مــن الشــخصيات  ُخَطــا اإلدر
العديــدة وأمثالــه. ومــن خــالل عــّد مفهــوم 

"سياســة الفضــاءات واألجســاد" اخليــط 
املحــوريّ الــذي يجمــع أوصــال هــذا املــرشوع، 

يعمــل "حلقــات" بوصفــه إطــاًرا يمنــح 
يــن، مــن أوروبــا  الكثــري مــن الفنانــن واملفكر

والعــامل العــريّب، منــًرا هلــذا الكشــف وهــذا 
ــد العمليــة الفّنّيــة الــي  التبــادل. إذ ُتولِّ

ز  يقــوم عليهــا هــذا املــرشوع مســاحة نعــز
فيهــا تآلفنــا، وتدعونــا إىل أن نقــدم مــا 

نتبنــاه مــن أشــكال متنوعــة مــن املعــارف 
واملواقــف واحلقائــق السياســّية، ونتبادهلــا. 

ووجودنــا يف "حلقــات" ، يف مجموعــة تتألــف 
مــن أطيــاف مختلفــة املشــارب، هــو وضــع 
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 مقّدمـــة ملعهد
وبوزار جوته 

"حلقــات" تعــي "دوائــر" أو "روابــط". 
وتهــدف الفكــرة يف جوهرهــا إىل توطيــد 
نقــاط التــايق، وبنــاء اجلســور بــن أوروبــا 

. ومهمــا تنوعــت األنشــطة  والعــامل العــريبّ
الــي قدمهــا املــروع، مــن اإلقامــات الــي 

توفــرت للفنانــن العاملــن يف مجــاالت 
فنــون الوســائط اجلديــدة، واألداء، 

والنقاشــات  والســينمائّية،  واملوســيقية، 
العامــة، واملوائــد املســتديرة، فــإن كل 

ــم وُنِفــذ  نشــاط مــن تلــك األنشــطة قــد ُصمِّ
عــرب احلــوار وتبــادل اآلراء بــن ضفــي 

البحــر املتوســط، ممــا أرىس حجــر األســاس 
ر جديــدة أثمرهــا التكامــل  لعاقــات تــآز

يــخ بــن الطرفــن.   يف الــرؤى والتار
 

هكــذا ســمحت "حلقــات" للفنانــن، 
الصاعديــن منهــم أو ذوي اخلــرة، بعــرض 

ــاج أبحاثهــم وإبداعاتهــم للجماهــري،  نت
الــي اطلعــت عــى أعماهلــم الرائــدة 

واملبتكــرة، بــل ويف بعــض األحيــان دار 
بينهــم حــوار ثــري. وقــد اطلــع أيًضــا بعــض 

منســقي الفعاليــات الثقافّيــة عــى صــور 
يــق لتعــاون  هــذا اإلنتــاج، ممــا مهــد الطر
واعــد يف املســتقبل.  إن تســهيل إقامــة 
هــذه العالقــات املبــارشة كان أحــد أهــم 

ز مثــال  األهــداف الكــرى للمــرشوع؛ وأبــر
 Halaqat" عــى ذلــك هــو احلــدث املوســيقي
Impro Session" أو "اجللســات االرتجاليــة 

لرنامــج "حلقــات". فقــد انُتقــَي املشــاركون 
بعــد فتــح بــاب التقديــم للمرشوعــات الــي 

ترمــي إىل جمــع موســيقين مــن أوروبــا 
والعــامل العــريّب ليمثلــوا األلــوان املوســيقية 
بأطيافهــا كاّفــًة. ويف ختــام هــذه اإلقامــة 

الــي اســتمّرت خمســة أيــام،  واســتطاع فيــه
الفنانــون أن يكتشــفوا قدراتهــم ويتبادلــوا 

خــرات بعضهــم مــع بعــض، ويقدمــوا 
ًيــا ومبتكــًرا، قامــوا بإهــداء  برنامًجــا ثر

جمهــور ســاحة "وركبالتــس والــر" جلســة 
ارتجاليــة لــن تمــى مــن الذاكــرة، أعقبهــا 

حفــل موســيقي اســتثنايئ يف بــوزار. 
 

إن "حلقــات" معمــل حقيقــي للتجــارب 
اإلنســانية والفّنّيــة، فلقــد وفــرت مســاحة 

لالســتغراق واإلبــداع غــري املســبوق، 
اســتطاع مــن خالهلــا كل فــرد أن ينطلــق 

يف رحلــة الستكشــاف ثــروات اآلخــر. فهــي 
نمــوذج يقــوم عــى الرحيــب باختــالف 

اآلخــر، وســط عــامل يشــهد تقلبــات عــدة. 

يركــز برنامــج "حلقــات" ، أكــر مــا يركــز، 
عــى أربعــة مجــاالت: املوســيقى،

وإقامــة لفنــون الوســائط اجلديــدة، 

والســينما، و فنــون األداء، ويتمحــور 
حــول ثــالث عنــارص أساســية:   

اإلبــداع: إقامــات جمعت يف 
بروكســيل بــن فنانــن أوروبّين 

وعــرب، هلــم خلفيــات وتجــارب مختلفــة 
 . يف إطــار عمليــة إبــداع فّيّ

عــرض األنشــطة الفّنّيــة: عروض 
أفــالم، وحفــالت موســيقية، وعروض 

أداء، واســتعراض لألعمــال الفّنّيــة 
املُنَجــزة يف نهايــة فــرة اإلقامــة. 

التفكــري يف شــأن العالقــات الثقافّيــة: 
عقــد خــراء مــن أوروبــا والعامل العريّب، 

وبعــض العنــارص الفاعلــة يف القطــاع 
الثقــايفّ، عــدة اجتماعــات مــن أجل 

تطويــر أوجــه التعــاون الثقــايفّ والفّيّ 
بــن االتحــاد األورويّب والعــامل العريّب.    

 
 ُيعــّد "حلقــات" مرشوًعــا أوروبّيــا، ُنِظــم يف 
2021 و2022، باالشــراك بــن معهــد  عامــي 

جوتــه، ومؤسســة بــوزار، مركــز للفنــون 
اجلميلــة يف بروكســل، باإلضافــة إىل العديــد 
مــن الــرشكاء العــرب واألوروبّيــن، أال وهــم 
 ،)Cinemaximiliaan( سينماكســيميليان 

 ،)Atelier Graphoui( وأتيليــه جرافــوي
 Sound( ومختــر ســاوند ايميــدج كالتــرش

Image Culture(، ومركــز الفنــون 
 ،)iMAL( والتكنولوجيــا  الرقميــة  للثقافــات 

وكايروترونيــكا )Cairotronica(، و فــاب 
الب مــرص )Fab Lab Egypt(، وســاحة 

 ،)Werkplaats Walter(وركبالتــس والــر
 Amman Jazz(ومهرجــان عمــان جــاز
 Théâtre( ح مــارين Festival(، ومــر

 ،)Studio8( 8 وســتوديو ،)Marni
وقاعــة البلــون )La Bellone(، و منصــة 

آد أوك )Ad´hoc Platform(. إنــه 
يــج اســتثنايئ يــري هــذا املــرشوع غــري  ملز
املســبوق بفضــل ضخامتــه وطموحــه، 
هــذا املــرشوع الــذي اســتند إىل اخلــرة 

واملهــارة اللتــن تتمتــع بهمــا مؤسســتان 
ثقافيتــان ترشفــان عــى إدارتــه.  

  
فبفضــل 158 فرًعــا منتــرًشا يف جميــع أنحــاء 
العــامل، مــن بينهــا 16 فرًعــا يف العــامل العــريّب، 

ــه بشــبكة اســتثنائية  يتمتــع معهــد جوت
داخــل العــامل العــريّب. وقــد تطــورت هــذه 
الشــبكة مــن خــالل وضــع برامــج ثقافّيــة 
خاصــة، باالشــراك مــع رشكاء محلّيــن 
أعــادوا النظــر يف الفئــات اجليوسياســّية 

التقليديــة، ونســجوا روابــط مســتدامة عــر 
املتوســط. أمــا بــوزار، فهــي مؤسســة بلجيكيــة 

تركــز بشــكل كبــري عــى الثقافــات األخــرى، 
وتعمــل دائًمــا مــع رشكاء دوليــن. وفيمــا 
يتعلــق بالعــامل العــريّب، تــويل بــوزار اهتماًمــا 
بالًغــا بعــرض الــراء والتنــوع اخلــاص بهــذه 

املنطقــة، وتقــدم كل عــام عــدًدا كبــرًيا مــن 
احلفــالت املوســيقية لفنانــن ينتمــون إليهــا، 

وتشــارك بصــورة فاعلــة يف احلــدث الــذي 
يحمــل اســم "كــريس محمــود درويــش"، 

الــذي يتمحــور حــول الفــن املعــارص يف 
الــرشق األوســط واملغــرب العــريّب. 

ج أهــداف مــرشوع "حلقــات"  وهكــذا تنــدر
داخــل إطــار الرؤيــة واملمارســات 

اخلاصــة باملؤسســتن، اللتــن تحمــالن 
يًخــا طويــاًل مــن التعــاون  وراءهمــا تار

املشــرك، وتعمــالن مًعــا مــن أجــل 
نــرش الثقافــات العربّيــة بــن أوســاط 

جمهورهمــا، وكــذا العديــد مــن اجلاليــات 
املهاجــرة املوجــودة يف بروكســل.   

 
د. إلكــه كاشــل مــوين   

مديــرة معهــد جوتــة يف بروكســل 
مديــرة منطقــة جنــوب غــرب أوروبا 

مفوضــة الّشــؤون األوروبّية 

يســتن بربــت  كر
املديــرة التنفيذيــة املؤقتــة

بــوزار - مركــز الفنــون اجلميلــة
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مقّدمة للدائرة األوروبية 
)EEAS( للشؤون اخلارجية

مناطــُق قليلــٌة تحظــى بمثــل مــا تحظــى 
بــه أوروبــا والعــامل العــريبّ مــن روابط 

وعاقــات عــرب البحــر األبيــض املتوّســط، 
حيــث تتمّتــع املنطقتــان بعاقــة ممــزّية 
ّيــة  طويلــة األمــد، وتجمعهمــا روابــط ثر

متعــّددة الّطبقــات عــرب البحــر املتوســط، 
فقــد كان البحــر األبيــض املتوّســط   منــذ 
يًقــا رئيســًا  آالف الســنن، ومــا يــزال، طر

للّتواصــل االجتمــايعّ واالقتصــاديّ 
بــن أوروبــا والعــامل العــريب، وقد 

يــز التبــادل التكنولــويجّ  أســهم يف تعز
والثقــايفّ والبــريّ، ألنــه يجمــع بــن 

عــّدة مجتمعــات مــن البــر، والّلغــات 
املتعــّددة، والتقاليــد املختلفــة، فمنــذ 

ألــف عــام، كانــت القصيــدة الــي تكتــب 
يف إســبانيا يف العصــور الوســطى 

يقهــا إىل بغــداد يف غضــون  تجــد طر
أســابيع، ومــا يــزال صــدى أغــاين أّم 

كلثــوم يــرتّدد يف أوروبــا مثلمــا يــرتّدد 
يف العــامل العــريبّ حــىّت وقتنــا هــذا.  

 
تحــرص كلتــا املنطقتــن عــى االلــزتام بتعميــق 

وابــط الّثقافّيــة القديمــة مــع  هــذه الّر
جريانهمــا ونقلهــا إىل الواقــع املعــارص. ويف 
الوقــت الــذي يحفــل فيــه اجلانبــان بالعديــد 

وايــات التنافســّية"، حيــث تســتخدم  مــن "الّر
االختالفــات الثقافّيــة أحياًنــا لتعميــق 

االختالفــات والرّصاعــات بــن الــّدول، تظــّل 
املصــاحل مهيمنــًة أكــر مــن أيّ وقــت مــى 
لتســهم يف تقــارب املنطقتــن، حيــث تفــوق 

الروابــط الــي تجمعنــا أيَّ أمــور قــد تفّرقنــا.  
 

لقــد توّلــدت فكــرة مــرشوع "حلقــات" مــن 
هــذا احلــرص عــى الّتقــارب، حيــث ينطــوي 
 تعــاوينٍّ وتشــاريكٍّ 

ٍ
املــرشوع عــى تبــّي نهــج

ــة بهــدف  فيمــا يتعّلــق باملمارســات الفّنّي
اكتســاب اخلــرات واملعرفــة والتعّلــم عــر 

احلــدود. إن برنامــج "حلقــات" برنامــج ثقــايفّ 
ممــّول مــن االّتحــاد األورويب وتحــت رعايتــه، 

يــز التنــّوع  ويهــدف بشــكل أســايس إىل تعز
الثقــايف واالحــرام املتبــادل واحلــوار احلقيقــّي 

بــن الّثقافــات مــن خــالل تفاعــل الفّنانــن 
واجلهــات الفاعلــة الّثقافّيــة األخــرى، بمــا يف 

ذلــك مشــاركة مواطــي كلٍّ مــن االتحــاد 
األورويب والعــامل العــريّب، حيــث يحتفــي 
وابــط الثقافّيــة،  مــرشوع "حلقــات" بالّر

ويدعــم األنشــطة اإلبداعّيــة، ويجمــع الّنــاس، 
ويثــري الّنقاشــات واملناظــرات حــول مختلــف 
يــز الّتعــاون  مجــاالت الفــّن والثقافــة، لتعز

الّثقــايفّ بــن االّتحــاد األورويّب والعــامل العــريّب. 
 

يــز  كمــا يســى برنامــج "حلقــات" إىل تعز
العالقــة اهليكلّيــة بــن االّتحــاد األورويّب 

ــة باعتبارهمــا  وجامعــة الــّدول العربّي
الرئيســتن  الّدولّيتــن  املنّظمتــن احلكومّيتــن 

يــز الــدور الــذي  يف املنطقتــن، ومــن ثــّم تعز
تضطلــع  بــه كلٌّ منهمــا يف اإلســهام يف 
 دويلٍّ متعــّدِد 

ٍ
االســتقرار وترســيخ نظــام

 عــى القواعــد، يســتنُد إىل 
ٍ
األطــراِف قائــم

 املتبــادِل بينهمــا خلدمــة 
ِ
املعرفــِة والفهــم

الّشــعوب عــر هاتــن املنّظمتــن.
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يــق "حلقــات" يف بــوزار  فر
 

يســبايل تومــاس فــان ر
منســق املرشوع 

 
يــك ميســيو  يدير فر

املستشــار املؤسيّ 
 

مانجلينــك  ألكســيا 
لــوت بوتيــه 

بوروتشــوفيتش  أوليفييــه 
مــاري هرتســينس

االتصال والتســويق 

لــن دايمس
ســيلفيا باســيي 

الصحافة

يــه  جولييــت دور
كاميــا جيــاردوين 

الســينما 
 

رويــل فانهــوك 
انطــون فاندرهاســلت 

املوسيقى 

يس  تســيليبار يســتل  كر
ألربتــا سيســا 
املعارض 

إيمــا دومارثــرياي 
رافاييــل مونوايــر

املختر 
 

ديفيــد موميــزن 
يــز  ســيندي الفار

احلسابات 
 

نجمــة حــاج بن شــايب
منســقة كــريس محمــود درويش 

فــريا كوتايج
املنشورات

 
بدعــم من

إنــيج عي
املصممة 

 
يــان  ســمري أمز

كارولــن ليســري  
املصّور 

يــون مركاتــور  تلفز
يــق الفيديو  فر

 
جوناثــان فــان هيميلرايــك 

باســتيان لوكــس  
املخــرج واملنتج 

يــان ســتيفزن 
ز  ِسباســتيان ســيجر

صــويف ســوكياس 
املخرجون

"حلقــات" الكتــاب

دنيــا حاق
مينجلينــك أليكســيا 

مــود قمر
يســبايل تومــاس فــان ر

منســقو املنشــور

اســماعيل بّنــاين
أوريف غراندهــوم
Überknackig

يــر التصميمــي التحر
التصميــم واإلنتــاج

د. ســهري محفــوظ
يــق الرجمة،  رئيســة فر

ومحــررة املحتــوى العريّب 

زى  أمــل الرت
رانيــا كمــال 

صفــي الديــن محمــود 
فاطمــة الزهــراء محمــد 

ســما طــه عبــد الرحمــن
يقــع  ُيمــىن بر

املرجمون 

برايــان الكامــو 
جوســتن ويليمــس 

ّيــة) املدقــق اللغــوي (اللغــة اإلنجلز
 

مصطفــى علــوش
املدقــق اللغــوي (اللغــة العربّيــة)

ــا ديوكيتــش إيفان
رّســامة )اإلقامــات املوســيقية(

غرافيــوس
طباعة 
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د. إلــكا كاشــل مــوين 
املديــرة اإلقليمّيــة جلنــوب غــرب أوروبا، 

مديــرة معهــد جوتــه بروكســيل 
مفوضــة الشــؤون األوروبّية 

 
ســوزان هون

املديــرة اإلقليميــة ملنطقــة الــرشق 
يقيــا، مديرة  األوســط وشــمال أفر

معهــد جوتــه القاهرة 
 

ألونيــا إلزيالــدى
رئيســة قســم الرمجــة الثقافّيــة جلنــوب 
غــرب أوروبــا، معهــد جوته بروكســيل  

 
 فيليــب حنــا 

د. أنطونيــا بــاو
رئيســا الرامــج األوروبّية، 
معهــد جوتــه بروكســيل 

 
ج  يكــه بــري يدر فر

آن إبرهــارد 
 رئيســتا قســم الرمجــة الثقافّيــة 
ملنطقة الرشق األوســط وشــمال 

يقيــا، معهــد جوتــه القاهــرة  أفر

مــود قمر 
منســقة مــرشوع "حلقات"،

 معهــد جوتــه بروكســل 
القســم الثقــايفّ، مكتــب الرامــج األوروبّيــة 

دنيــا حاق
مســؤولة مــرشوع "حلقات"،

معهــد جوته بروكســل 
 

أولرايــك باوخ 
إيفــا باوتــه 

يــا بــوال  فيكتور
ســينا ليــربت 

ســيمونه رودولــف 
فــريا أوفاروفا 

 مكتــب الرامــج األوروبّية،
معهــد جوتــه بروكســيل 

يجيــت دولغاســت بر
رئيســة خدمــات املعلومــات جلنــوب غرب 

أوروبــا، معهــد جوته بروكســيل 
 

يــد أرنولــد إنجر
رئيســة خدمــات املعلومــات ملنطقــة الــرشق 

يقيــا، معهــد جوته  األوســط وشــمال أفر
القاهرة 

 
بنيامــن بانتــن

مســؤول االتصــال، معهــد جوته بروكســل 
 

ماجدالينــا راوش 
يكــوب  تانيــا فيتــال دور

 مســؤولتا الصحافــة والعالقــات
العامــة، معهــد جوتــه بروكســل 

عــادل يونس 
 مســؤول االتصال،

معهــد جوتــه القاهرة 

يف ذكــرى صــويف الورس 
الرئيســة التنفيذيــة الســابقة

واملديــرة الفّنّية
 

يســتن بريبيــت  كر
الرئيســة التنفيذيــة املؤقتــة

واملديــرة املالّية

ألــربت واســتيو  
مديــر العمليــات 

جــريوم جريســيه  
مدير قســم املوســيقى  

 إينيــاس دو بــروك 
مديــر املــوارد البرشية 

يــان يانســنس مار
مديــرة التســويق واالتصال 

 
يــه   جولييــت دور

رئيســة قســم الســينما 

ليســكوفا ماجدالينــا 
رئيســة العالقــات املؤسســية 

 
يستوفرســن  إلكــه كر

رئيســة قســم الــرشاكات والعمــل اخلرييّ 

إيفلــن هينــك 
رئيســة إدارة املعــارض 

فاس  آن 
آن يودونــج 

نائبتــا رئيســة املعــارض  

تايــن فــان جوتــم 
مديــر إرشاك اجلمهــور 

 
أنيــك هاملــس

مديــرة التخطيــط 
 

ماتيــو فاندردونكــت 
مديــر اخلدمــات العامة 

فرانســوا بيتيــو
مديــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

ومديــر  رقمي 
 

يبلــن ســتيفان فــان ر
مديــر االســتثمارات واألمــن واملحفوظــات 

 
رودي أنيســنس

مديــر النظافــة واملخازن 
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افتتاحيــة
كيــف يمكــن تلخيــص مــروع ثــري مثــل 

"حلقــات" يف إصــدار واحــد، ذلــك املــروع 
الــذي جمــع عــى مــدار عامــن باقــة كبــرية 
مــن الشــخصيات مــن العديــد مــن بلــدان 

، يف إطــار أنشــطة  أوروبــا والعــامل العــريبّ
ِعــدة؟ كيــف نتطــرق يف عــدد محــدود 

مــن الصفحــات إىل جميــع جوانــب 
"سياســات الفضــاءات واألجســاد"، ذلــك 

املوضــوع الــذي يســتهدف "حلقــات" 
تناولــه؟ وأخــرًيا ، كيــف نوّثــق ونحــي 
 مــا يف طــور اإلعداد؟

ٍ
قّصــة مــروع

خــالل ثــالث موائــد مســتديرة، انعقــدت أوال 
عــر اإلنرنــت بســبب األوضــاع الصحيــة، 

 ۲۷ ثــم وجهــا لوجــه يف بروكســل، اجتمــع 
خبــرًيا مــن العــامل العــريّب وأوروبــا ملناقشــة 

العالقــات الثقافّيــة بــن املنطقتــن، واجلهــات 
الفاعلــة فيهــا، ونقــاط قوتهــا، وكــذا ملناقشــة 
اخللــل الــذي تمــّر بــه يف التوازنــات ، وخاصــة 

ــة. ــة تطويرهــا يف الســنوات املقبل كيفي
وقــد انبثــق مــن هــذه املوائــد املســتديرة 

هــذا العمــل الــذي يحمــل عنــوان "خطــوط 
ح، عــى  توجيهيــة للمســتقبل" وهــو يطــر

أي شــخص معــي بهــذا املجــال، ســباًل 
للتفكــري والتحســن، حــول املوضوعــات 

َدْت بأنهــا األكــر إحلاًحــا؛  اخلمســة الــي ُحــدِّ
أال ويه تبــادل اخلــرات، والعالقــات 

ــة املتكافئــة ،واألزمــة بوصفهــا حالــًة  الثقافّي
مســتدامة، والتمويــل، والتنقــل. هــا يه 
املوضوعــات اخلمســة الــي تشــكل هيــكل 
العمــل الصــادر عــن "حلقــات"، وتمثــل 
عناويــن الفصــول اخلمســة الــي تحتــوي 

عــى " اخلطــوط التوجيهيــة للمســتقبل". 
إن عملنــا بوصفنــا منّظمــن اقتــرص 

عــى تنســيق النــص. ومــن ثــم، تعكــس 
"اخلطــوط التوجيهيــة للمســتقبل"، كمــا 

ُنــرِشت ، أفــكار اخلــراء بدقــة وأمانــة. يتبعهــا 
أفضــل املمارســات والبحــوث والنصــوص 

الــي شــاركوها خــالل اجتماعاتهــم.
 

ولــِن كانــت هــذه اخلطــوط التوجيهيــة قــد 
حصلــت عــى إجمــاع داخــل مجموعــة 

اخلــراء، إال أّنهــا رغــم ذلــك أثــارت مناقشــات 
عميقــة أثنــاء إعدادهــا. وهــذا التنــوع يف 

الــرؤى يف حــد ذاتــه لــه قيمتــه الكــرى، لــذا 
عــرِب 

ُ
أردنــا احلفــاظ عــى ثــراء اآلراء الــي أ

عنهــا. وهكــذا، فــكل فصــل يضــم مقــاالت، 
ومقابــالت وشــهادات، تهــدف إىل جمــع 

العنــارص ذات الصلــة باملوضــوع، أو التطــّرق 
إىل نقطــة مل ُتَتنــاَول ، أو تجســيد مقرحــات 
يــدا، أو مشــاركة تجربــة شــخصية.  أكــر تجر

إن اخلــراء والفنانــن، وكذلــك املخرجــن 
هــم الذيــن اقرحــوا تلــك النصــوص، 

وجميعهــم هلــم صلــة بمــرشوع "حلقــات".  

وأخــريا، وألن اهلــدف مــن هــذه العالقــات 
الثقافّيــة مل يقتــرص عــى املســتوين الّنظــريّ 

والّســيايسّ فحســب، بــل انســحب عــى 
الّصعيَديــن الفــّيّ واإلنســايّن أيًضــا، ، فقــد 
ســمحت "حلقــات" للعديــد مــن الفنانــن 

)يف مجــال فنــوم األداء وإقامــة لفنــون 
الوســائط اجلديــدة ســينمايّئ(، واملوســيقين، 
واملخرجــن، باإلبــداع، والتبــادل، وااللتقــاء، 

يــب. ومــن ثــم، ُطِلــب إليهــم املشــاركة  والتدر
بمســاهمات فّنّيــة، ســواء كانــت قديمــة 

أم مــن ويح ممارســاتهم اخلاصــة يف 
إطــار مــرشوع „حلقــات". وقــد اســرىع 
انتباهنــا أن معظــم هــذه املســاهمات 
تتنــاول املوضوعــات الرئيســة اخلمســة 

املبينــة أعــاله، وأن إدراجهــا يف هــذا الفصــل 
أو ذاك يفتــح آفاًقــا جديــدة وعميقــة. 

خمســة فصــول تضــم بــن صفحاتهــا باقــة 
يع، والتســاؤالت،  متنوعــة مــن الــرؤى واملشــار

والتحليــالت املتجــذرة يف املــايض، باإلضافــة 
يــة، ولكــن كل ذلــك يف إطــار  إىل تجربــة ثر

نظــرة ثاقبــة وثابتــة نحــو املســتقبل. هــذا هــو 
مــا يقدمــه العمــل الصــادر عــن مــرشوع 

"حلقــات"، عــى أمــل أن يفتــح آفاًقــا جديــدة 
لقرائــه. نتمــىن لكــم قــراءة ســعيدة! 

دنيــا حاق
يــق مــرشوع "حلقات"، مــن فر

معهــد جوته بروكســل
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يــزي القــارئ، ســتالحظ يف بعــض املواضــع  عز
يف هــذا املنشــور رمــوز QR وأيقونــات بجــوار 

مختلــف أنــواع املحتــوى الــي يضمهــا. 
امســح هــذه الرمــوز ضوئًيــا، أو انقــر 

عليهــا إذا كنــت تقرأهــا عــى جهــاز رقمــي، 
للوصــول إىل معلومــات إضافيــة، وكذلــك 
لتشــغيل املحتــوى الســمي البــرصي؛ مثــل 

املناظــرات، أو تســجيالت احلفــالت الــي 
أقيمــت داخــل إطــار مــرشوع حلقــات.



ف ستكشـــا ا
فيـــة  لثقا ا بـــط  وا لر ا

مل  لعـــا وبـــا وا ور أ بـــن 
لعـــريب ا



تــم اصــدار هــذا املنشــور يف اطــار مــرشوع حلقــات. مــرشوع حلقــات 
األورويّب ينفــّذه معهــد جوتــه بالّتعــاون مــع بــوزار – مركــز الفنــون 

 اجلميلــة يف بروكســل. تــم تمويــل حلقــات تحــت اســم
)EU-LAS CULTURE( مــن قبــل املفوضيــُة 

األوروبّيــُة ومعهــد جوتــه وبــوزار. 
 

31 ينايــر 2023  – 2021 1 فرايــر 

ال يشــكّل دعــم املفوضّيــة األوروبّيــة إلنتــاج هــذا املنشــور تأييــًدا 
للمحتويــات الــي تعكــس آراء املؤّلفــن فقــط، وال يمكــن تحميــل 

املفّوضّيــة مســؤولّية أيّ اســتخدام للمعلومــات الــواردة فيــه. 

يتحّمــل كّل مــن معهــد جوتــه وبــوزار-  مركــز الفنــون اجلميلــة 
يكــن يف الكونســورتيوم املســؤولّية  يف بروكســل بوصفهمــا رش

الوحيــدة عــن هــذا املنشــور. تقــوم كلتــا املؤّسســتن بتنســيق الّنــرش، 
ولكّنهمــا غــري مســؤولتن عــن محتــوى مســاهمات املؤّلفــن.

جميــع الوثائــق يه ملــك ملؤلفهــا مــا مل يذكــر خــالف ذلــك.

يــق "حلقــات" املســؤول عــن املنشــور: دنيــا  مــع شــكرنا اخلــاص لفر
يســبيل،  حــالق، ألكســيا مانجلينــك، مــود قمــر، تومــاس فــان ر

يــق أوبركناكيــش : إســماعيل بنــاين وأوريف غراندهــوم وفر

املحرر املسؤول : د. إلكه كاشل موين. معهد جوته 2022 
 

جميع احلقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور، أو تخزينه يف نظام اسرجاع، 
أو نقله بأي شكل، أو بأي وسيلة إلكرونية، أو ميكانيكية، أو بالنسخ الضويئ، أو التسجيل، أو غري 

ذلك، دون إذن مسبق من النارش.
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