
 

 
 
 

االلقاء االفررعي للشبكة االددووليیة لفنوونن ااألددااء االمعاصررةة حوولل حرريیة االتعبيیرر  
بررعايیة ووحضوورر ووززيیرر االثقافة ااألستاذذ رريیموونن عرريیجي    
6- 2016تشرريینن ااألوولل/ أأكتووبرر  9  

 
 

تررااجعاً  حاليًیّا٬، يیررززحح االقططاعع االثقافي في االعالمم أأجمع تحتت ووططأةة االووااقع االسيیاسي ووااأليیدديیوولووجي٬، ووبيینما يیشهھدد لبنانن وواالمنططقة
-كبيیررااً في االحرريیاتت االفنيیة وواالثقافيیة٬، نلجأ إإلى أأقووىى ددفاعع لدديینا  االتضامنن. بالشررااكة مع منظظماتت إإقليیميیة ووددووليیة٬، تجمع االشبكة  

ً  /ةةفاعالً  150االددووليیة لفنوونن ااألددااء االمعاصررةة ااكثرر منن  منن جميیع أأنحاء االعالمم لززيیاررةة بيیررووتت وومسانددةة قضيیة حرريیة  /ةةثقافيیا
 . كما ُتططَلقق٬، تززاامنا٬ً، االحملة االددووليیة لحرريیة االتعبيیرر لتجمع مؤؤثرريینن2016تشرريینن ااألوولل/ أأكتووبرر  9وو  6يینن االتعبيیرر٬، ووذذلكك ب

منن مختلفف االقططاعاتت االثقافيیة٬، ااإلعالميیة وواالفنيیة محليیاً ووددووليیاً بهھددفف مسانددةة ااإلصالحاتت االمططررووحة لقوواانيینن االررقابة  وومؤؤثررااتت
في لبنانن وواالمباددررااتت االمماثلة في االمنططقة  

 
2016تشرريینن ااألوولل/ أأكتووبرر  6لخميیسس اا  

 
تسجيیلل   
09:00 – | ستايیشنن 10:00   

 
جلسة  ااإلفتتاحح:  آآررااء ووشهھاددااتت حوولل حرريیة االتعبيیرر   

10:00 – | ستايیشنن 12:00   
تحتاجج حرريیة االتعبيیرر في مجالل االفنوونن إإلى بعضض االشررووطط   

 افظظ على االنقاشش االمفتووحح ووعلى االحوواارر٬، أأنن نجررببلكي تتحققق: أأنن تكوونن لدديینا االررغبة في تقبلل ااختالفف ااآلررااء ووتعدددديیتهھا؛ أأنن نح
جتماعيیاً ووسيیاسيیا ً بالكادد يیستططيیع أأنن يیؤؤمنن هھھھذذهه االشررووطط٬، ووقدد تعرّرضض معظظمنا وولوو لمررةة ووأأنن نجاززفف. لكنن االووضع االمتغيّیرر إإ

قاددميینن/ااتت منن ووااحددةة٬، إإلى صعووبة حقيیقيیة مررتبططة بالحرريیة االفنيیة ددااخلل مجتمعاتنا. سيیقوومم/ تقوومم كلل ووااحدد/ةة منن االمتحددثيینن/ااتت اال
خلفيیاتت مختلفة بمشارركة ااآلخرريینن /ااألخرريیاتت بتجرربتهھ/اا االشخصيیة في مجالل حرريیة االتعبيیرر٬، ووسيیحاوولل أأنن يیجيیبب على بعضض هھھھذذهه 

ااألسئلة: كيیفف يیمكنن أأنن نحققق حرريیة االتعبيیرر ددوونن أأنن نقوومم بررقابة ذذااتيیة؟ كيیفف يیمكنن أأنن نرروّوجج لحرريیة االفنن ددوونن أأنن نتالعبب 
ددوونن أأنن نثيیرر االكررااهھھھيیة وواالتميیيیزز؟ بالجمهھوورر؟ كيیفف يیمكنن أأنن ندداافع  

االمتحددثوونن/ااتت  
عاددلل االسعددني٬، ررااسيینن/ شبكة آآررتيیلایر٬، االمغرربب  

بسمة االحسيیني٬، مؤؤسسة االعملل لألملل٬، مصرر   
كارروولل عبوودد٬، ممثلة وومنتجة٬، سي كامم لإلنتاجج٬، لبنانن  

حسنن ددااوووودد٬، كاتبب ووصحافي٬، لبنانن  
جج٬، توونسسجليیلة بكارر٬، ممثلة ووكاتبة مسررحيیة٬، شرركة فاميیليیا لإلنتا  

ليینا خوورريي٬، مخررجة مسررحيیة٬، لبنانن   
) ITI( أألمانيیا ٬، تووماسس أأنجلل٬، االمعهھدد االددوولي للمسررحح  

ميیّسرر االجلسة: حّسانن عباسس٬، أأكادديیمي ووباحثث٬، سوورريیة  
 

غيیرر) ممنووعع منن االعررضض (   
12:15 - | ستايیشنن 13:00   

االلبناني لووسيیانن أأبوو ررجيیلي صررااعع ططوويیلل مع االررقابة: مسررحيیتانن تمم منعهھما٬، ااحتجازز جوواازز سفرر االمسررحي للكاتبب وواالمخررجج 
"بتقططع ما بتقططع"ووتهھدديیدد. فلنستمع إإلى قصتهھ ووإإلى مقاططع ممنووعة منن عررضض   

 



 

غددااء ستررااحة إإ  
13:00 – | ستايیشنن  14:00   

        
االسيیاساتت االثقافيیة وواالتعاوونن االددوولي في االعالمم االعرربي    

14:00 – | ستايیشنن 15:30   
[تمم تنظظيیمم هھھھذذهه االجلسة بالشررااكة مع االموورردد االثقافي]    

ما االذذيي تحتاجج االمنظظماتت االددووليیة لمعررفتهھ في حالل كانتت لدديیهھا نيیة االعملل مع االمنططقة االعرربيیة: ما هھھھوو االووضع االحالي للسيیاساتت 
وونن االددوولي؟ خاللل االجلسة٬، سووفف يیتمم تقدديیمم أأمثلة ووللحقووقق االثقافيیة في االمنططقة االعرربيیة؟ ما هھھھي ااألوولوويیاتت االيیوومم في مجالل االتعا

عنن أأفضلل االمماررساتت وواالمشارريیع االناجحة٬، ووسيُیفسح االمجالل أأمامم االشرركاء وواالشرريیكاتت االعرربب لمشارركتنا إإنططباعاتهھمم/نن عنن 
 ً االتعاوونن االددوولي في حاالتت سابقة أأوو حاليیا  

:االمتحددثوونن/ااتت  
عبدد هللا االكفرريي٬، ااتجاهھھھاتت.ثقافة مستقلة٬، سوورريیة  

سابب٬، بنكك االتنميیة ااألفرريیقي٬، االجززاائرر عمارر ك  
محموودد عثمانن٬، محامي٬، مؤؤسسة حرريیة االفكرر وواالتعبيیرر٬، مصرر   

محمدد االددررااجي٬، االمرركزز االعررااقي للفيیلمم االمستقلل٬، االعررااقق  
-محمدد ااألميینن مووميینن٬، االمرركزز االثقافي موواليي ررشيیدد  جامعة حسنن االثاني٬، االمغرربب    

ثث االشررقيیة٬، لبنانن نادديیة فوونن مالتززااهھھھانن٬، االمعهھدد ااأللماني لألبحا  
ميیسررةة االجلسة: ررنا يیاززجي٬، االموورردد االثقافي٬، لبنانن   

 
1لقاء مع االفنانيینن/ااتت   

15:40 – | ستايیشنن  16:40   
فنانوونن/ااتت يیتحدّدثث/وو/نن عنن عملهھمم/نن وومشارريیعهھمم/نن االحاليیة لمددةة ثماني ددقائقق. تقدّدمم هھھھذذهه االفسحة صووررةة عامة عنن االمشهھدد االفني 

  ووتفتح االبابب أأمامم شررااكاتت محتملة
االمشارركوونن/ااتت: علي شحرروورر٬، كالرراا صفيیرر٬، مجمووعة أأوومي٬، رريیما مارروونن٬، يیارراا بوو نصارر٬، عمرر االجباعي  

 
ااستعاددةة االحيّیزز االعامم  

16:50 – | ستايیشنن 18:20   
للمسررحح االعرربي تقاليیدد عرريیقة في تقدديیمم االعررووضض ضمنن ااألماكنن االعامة٬، مما يیخلقق لحمة بيینن االجماعة وويیططررحح فكررةة االمووااططنة. 

كانتت االسلططاتت االررسميیة في جنووبب االمتووسطط تقوومم في كثيیرر منن ااألحيیانن بالسيیططررةة على االفضاءااتت االعامة. وولقدد  نتيیجة لذذلكك٬،
-أأظظهھررتت االتغيیررااتت ااالجتماعيیة االسيیاسيیة ااألخيیررةة أأنهھ منن االممكنن إإستعاددةة االمووااططنن للفضاء االعامم منن جهھة٬، كما أأنهھا كشفتت منن جهھة 

أأخررىى عنن تحدديیاتت جدديیددةة بددأأتت تظظهھرر  
 

االمتحددثوونن/ااتت  
عبيیرر سقسووقق٬، معمارريیة ووباحثة مدديینيیة٬، مجمووعة ددكتافوونن٬، لبنانن   

مايیا االحلوو٬، باحثة نسوويیة٬، لبنانن    
مهھابب صابرر٬، االمدديینة للفنوونن ااألدداائيیة وواالررقميیة٬، مصرر   

منى االحالقق٬، مهھنددسة معمارريیة ووناشططة٬، لبنانن   
رراايیشلل فشتوواانغ٬، مشارريیع فشتوواانغ٬، هھھھوولندداا   

تووفيیقق اايیززيیدديیوو٬، فررقة أأنانيیا٬، االمغرربب   
ميیسرر االجلسة: بيیارر أأبي صعبب٬، صحافي ووناقدد فني٬، لبنانن  

 
اافتتاحح االبررنامج االفني  

20:00 – | مسررحح االمدديینة  20:30   
يیتخللل ااالفتتاحح كلمة لووززيیرر االثقافة ااألستاذذ رريیموونن عرريیجي يیتناوولل فيیهھا مووضووعع إإلغاء االررقابة االمسبقة على ااألعمالل االمسررحيیة  



 

 
لعنفف٬، عررضض مسررحي لجليیلة بكارر وواالفاضلل االجعايیبي اا  

20:30 – | مسررحح االمدديینة 22:20   
ددتت مخاووفف غيیرر مسبووقة٬، قلقق٬، إإحباطط٬، أأفعالل يیائسة٬، أأنووااعع عدديیددةة ستنتاجج ررهھھھيیبب: عووضض أأنن تحملل االّثووررةة االّتوونسيّیة ااألملل٬، وولّ إإ

منن االعنفف االيیوومي في كلّل مكانن. حرركاتت ووأأعمالل تؤؤدّديي إإلى جرراائمم فظظيیعة  
؟»بالعالمم االحررّ «اا ررمى آآالفف االّتوونسيّیيینن بأنفسهھمم في االبحرر أأمالً في اااللتحاقق لماذذ  

لماذذاا ضّحى االكثيیرروونن بأنفسهھمم حررقاً أأوو شنقاً منذذ ااأليّیامم ااألوولى للّثووررةة؟ ووما ززاالل عددددهھھھمم يیززدداادد بنسقق مرريیع  
دد مذذهھھھلل؟لماذذاا كلّل هھھھذذهه االّسررقاتت٬، ااالغتصاباتت٬، عمليّیاتت االّسططوو وواالقتلل وواالّنهھبب ووعددددهھھھا في تززاايی  

فسانيّیة٬، تددميیرر االذّذااتت أأوو تددميیرر ااآلخرر؟ هھھھذذاا هھھھوو االّسؤؤاالل إإذذاا تجاووززنا كلّل االّتفسيیررااتت االّثقافيّیة٬، ااالجتماعيّیة٬، ااالقتصادديّیة٬، االّسيیاسيّیة٬، االنّ 
؟»االمرروورر إإلى االفعلل«أأال يیووجدد لغزز عميیقق كالهھوّوةة االقاتمة االمستعصيیة عنن االفهھمم في عالقة ااإلنسانن بظظاهھھھررةة   

منن أأيّي عمقق مظظلمم في ااألساططيیرر االعرريیقة وواالّسلووكاتت االبدداائيّیة يیصلنا؟ هھھھلل قابيیلل ووهھھھابيیلل هھھھما ااألصلل؟ قالل  ما هھھھي جذذوورر االعنفف؟
فعّما يیمتنع؟ ررّبما يیمتنع عنن إإططالقق عنانن االووحشش االدّدنيء االكامنن ددااخلهھ إإذذنن ااإلنسانن االطّطيّیبب٬، » ااإلنسانن يیمتنع«أألبارر كاموو 

لآلخرر ووللحيیاةة أأيینن هھھھوو؟االمثّقفف٬، االمتعلمّم٬، االذّذكّي٬، االمتسامح٬، االمحتررمم   
 

مساحة االلقاء االليیلي   
22:30 – | ستايیشنن  01:00   

 
2016تشرريینن ااألوولل  7االجمعة٬،   

       
نززعع االصفة االكوولوونيیاليیة عنن االفنوونن   

10:00 – | ستايیشنن 11:30   
ليیسس مفاجئاً أأنن يیعوودد االنقاشش حوولل كوولوونيیاليیة االماضي   

االتططررقق إإلى االفنوونن في االمنططقة االعرربيیة. سووااء كانن االفنانوونن/ااتت وواالمحتررفوونن/ااتت وونيیووكوولوونيیاليیة االيیوومم للظظهھوورر بقووةة عنددما يیتمم 
يیقاووموونن/نن ذذلكك أأوو يیماشوونهھ/يینهھ٬، فإنن االكوولوونيیاليیة وواالبووستت كوولوونيیاليیة تؤؤثرر بشكلل ال يیترركك مجاالً للشكك على ااإلنتاجج االفني 

كوولوونيیاليیة أأمم االمحليیة؟ ااإليیكززووتيیكيیة أأوو ااألصالة؟ ما وونشررهه. ما هھھھي ااألشيیاء االمستووررددةة ووتلكك االخاصة بالسكانن ااألصليیيینن؟ االلغة اال
هھھھي االعناصرر االتي تسببب عددمم االتووااززنن بيینن االقووىى وواالتي ال يیجبب إإغفالهھا عنددما يیتمم االتعاوونن؟ هھھھلل يیمكنن لإلختالفف أأنن يیصيیرر 

أأررضيیة للقاء بددلل أأنن يیكوونن حاجززاا٬ً، ووأأنن يیساهھھھمم في بناء خططابب مشترركك؟  
االمتحددثوونن/ااتت  

تت.ثقافة مستقلة٬، سوورريیةعبددهللا االكفرريي٬، ااتجاهھھھا  
فاضلل االجعايیبي٬، االمدديیرر االفني للمسررحح االووططني االتوونسي٬، توونسس   

ليیلى سليیمانن٬، مخررجة مسررحيیة٬، مصرر   
مايیا ززبيیبب٬، فررقة ززقاقق٬، لبنانن  

نصرريي صايیغ٬، كاتبب ووصحافي٬، لبنانن   
رريیسس بووسهھاررتت٬، جامعة ززوورريیخ للفنوونن٬، سوويیسرراا  

ططووني شكرر٬، فنانن٬، لبنانن  
-سرريي٬، مدديیررةة بررنامج االمسررحح في االشررقق ااألووسطط ووشمالل أأفرريیقيیا ميیسررةة االجلسة: جمانة االيیا معهھدد ساندداانسس٬، االوواليیاتت  

االمتحددةة/فررنسا    
 

كلل ما كنتت تررغبب/يینن بمعررفتهھ عنن االشررقق ااألووسطط وولمم يیحررجكك أأنن تسألل/يي عنهھ  
11:45 – | ستايیشنن  12:15   

هھھھا على االشررقق أأووسططيیيینن/ااتت عنددما هھھھذذهه هھھھي فررصتكك للحصوولل على إإجاباتت على كلل ااألسئلة االتي تررغبب/يینن أأنن تططررحح/يي/
تلتقي/نن بهھمم/نن للمررةة ااألوولى. ااإلجاباتت ستأتي منن ممثَليینن المَعيینن يیقوومانن بالمززجج بيینن االووقائع وواالهھززلل  

فؤؤاادد يیميینن ووعبدد االررحيیمم االعووجي٬، لبنانن    
     



 

2لقاء مع االفنانيینن/ااتت    
12:15 – | ستيیايیشنن 13:15   

  
إإيیلي يیووسفف٬، فررقة منوواالل االمسررحيیة٬، مرريیمم حّموودد٬، فاليیرريي ووااررنووتت٬، يیمنى سابااالمشارركوونن/ااتت: عليیا حمدداانن٬، كرريیستيیلل خضرر٬،   

  
ستررااحة غددااءإإ  

13:15 – | ستايیشنن   14:15   
 

صررااعاتت٬، أأخالقيیاتت ووجماليیاتت  
14:15 – | ستايیشنن 15:45   

٬، ليیسس فقطط بالنسبة إإنن فهھمم االططررقق االتي يیتمم فيیهھا عررضض االنززااعاتت في االعمليیة االفنيیة ووما تتضمنهھ منن أأسئلة أأخالقيیة هھھھوو أأمرر معقدد
للفنانيینن/ااتت وواالمحتررفيینن/ااتت٬، ووإإنما أأيیضاً بالنسبة للجمهھوورر. ما االذذيي يیررسمم االحدد االفاصلل بيینن االعررضض االفني االصررفف االذذيي يیتأسسس 
على قاعددةة جماليیة٬، ووبيینن االتددااعيیاتت وواالددالالتت ااألخالقيیة لعملل فني في مناططقق االصررااعع. ما هھھھوو االمظظهھرر االذذيي يیجبب أأنن يیبررزز أأكثرر 

لل االفنن مماررسة نقدديیة ووإإجتماعيیة لهھا ددوورر االتغيیيیرر٬، أأمم أأنهھ شكلل تعبيیرر إإبددااعي ووعاكسس للذذااتت؟ ما هھھھوو االددوورر االذذيي منن غيیررهه؟ هھھھ
يیجبب أأنن يیلعبهھ/تلعبهھ االفاعلوونن/ااتت االثقافيیوونن/ااتت في عمليیة ددعمم ااإلبددااعع كأساسس للفنوونن؟  

 
االمتحددثوونن/ااتت  

أألما سالمم٬، قيیمة فنيیة مستقلة وومستشاررةة ثقافيیة٬، سوورريیة / كندداا   
جوودديیثث نايیتت٬، آآررتسس آآددمنن٬، االمملكة االمتحددةة  

معنن أأبوو ططالبب٬، كاتبب٬، مجلة معاززفف٬، االمملكة االمتحددةة / ااألررددنن   
محمدد االددررااجي٬، االمرركزز االعررااقي للسيینما االمستقلة٬، االعررااقق  
ررووجيیهھ عسافف٬، كاتبب وومخررجج مسررحي ووباحثث٬، لبنانن  

تانيیا االخوورريي٬، فنانة٬، لبنانن   
شباكك٬، االمملكة االمتحددةة ميیسرر االجلسة: دداانيیالل غووررمانن٬، مهھررجانن   

 
االتموويیلل٬، صدديیقق أأمم عددوو لحرريیة االفنوونن؟  

16:00 – | ستايیشنن  17:30   
يیررتبطط تططوويیرر االقططاعع االثقافي بشكلل أأساسي ببرراامج االتموويیلل. في حيینن يیحاوولل االووااهھھھبوونن وومقددموو االمنح جهھددهھھھمم ليیستجيیبوواا للططلباتت 

ادد تووااززنن ما بيینن ررؤؤااهھھھمم/نن ووبيینن معايیيیرر االقبوولل لددىى االجهھاتت ااإلبددااعيیة٬، هھھھناكك عدددد كبيیرر منن االفنانيینن/ااتت يیناضلوونن/نن منن أأجلل إإيیج
االمموولة. هھھھلل يیمكنن أأنن نعتبرر أأنن االهھيیئاتت االمموولة بمثابة العبب مفتاحي منن حيیثث أأنهھا تررسمم االمشهھدد االفني في مجتمعاتنا؟ ووما االذذيي 

يیحصلل عنددما تت/يیقرررر االفنانن/ةة أأال تت/يیستجيیبب لإلررشاددااتت االددقيیقة االتي تضعهھا هھھھذذهه االهھيیئاتت؟  
تحددثوونن/ااتتاالم  

عمارر كسابب٬، بنكك االتنميیة ااألفرريیقي٬، االجززاائرر   
جاسبرر وووولغرراايیفف٬، االمجلسس االفني االسوويیسرريي٬، سوويیسرراا  

٬، فررنسا Relais Culture Europeباسكالل بررووني  
ررنا يیاززجي٬، االموورردد االثقافي٬، لبنانن   

ستيیفنن ستيینيینغ٬، االمجلسس االثقافي االبرريیططاني٬، االمملكة االمتحددةة  
فليیغ٬، مستشاررةة ااستررااتيیجيیاتت مستقلة٬، ميیّسررةة وومددرربة٬، إإيیططاليیاميیسررةة االجلسة: مارريي آآنن دديي   

 
-جووغيینغ   [عررضض ما قبلل ااالفتتاحح] مسررحح قيیدد االتططوويیرر لحنانن االحاجج علي   

8:30 - | كاليیرريي صالح برركاتت 9:45   
قايیة منن االسمنة في االخمسيینيیاتت منن عمررهھھھا٬، تماررسس حنانن االحاجج علي االمووااططنة االلبنانيیة وواالممثلة رريیاضة االهھرروولة "االجووغيینغ" للوو

ووتفتتت االعظظامم وواالتووترر االعصبي. يیخلقق هھھھذذاا االررووتيینن تووااصالً ووتددااخالً بيینن االفضاء االشخصي االحميیمم لحنانن وواالفضاء االعامم للمدديینة٬، 



 

ً تستعيیدد خاللهھ أأددووااررااً ووشخصيیاتت ووررغباتت ووأأحالم ووخيیباتت. يیفررزز هھھھذذاا االررووتيینن االيیوومي في جسددهھھھا هھھھررمووني ااألددرريیناليینن  ا
لدّداانن مفاعيیلل متناقضة محفززةة وومحبططة٬، بناءةة ووهھھھدداامة٬، ووذذلكك في إإططارر مدديینة تددّمرر لتبني ووتعّمرر لتهھددمموواالددووباميینن االذذيینن يیوو  

ووحيیددةة على خشبة عارريیة٬، تررفع حنانن االمررأأةة وواالززووجة ووااألمم االحجابب عنن هھھھوويیتهھا٬، ووتعرّريي شخصيیتهھا٬، حيیثث تتررااكبب ووتتددااخلل 
عددةة أأووجهھ معاصررةة لشخصيیة "ميیدديیا" االبططلة ااألسططوورريیة  

  
-ررووضض "جووغيینغع فتتحت تشرريینن ااألوولل/أأكتووبرر في ستايیشنن. االحجزز  29وولغايیة  20مسررحح قيیدد االتططوويیرر" اابتددااًء منن 

joggingbooking@gmail.comضرروورريي  
 

مساحة االلقاء االليیلي   
22:30 – | ستايیشنن  01:00   

 
  2016تشرريینن ااألوولل  8االسبتت 

  
ددعوونا نتكلمم عنن االشبكاتت   

10:00 – | ستايیشنن  11:30   
لبناء االعالقاتت بيینن االناسس٬، وولكنن كيیفف تتيیح االشبكاتت االثقافيیة فعليیاً االتباددلل االمهھني؟ ما هھھھي ترركيیبة االشبكاتت  االتشبيیكك ضرروورريي

االررسميیة ووهھھھلل تنقصهھا االمرروونة االتي تتمتع بهھا االشبكاتت غيیرر االررسميیة؟ ما هھھھي ااألددووااتت االتي نحتاجهھا لتووسيیع ااإلستفاددةة منن فررصص 
أفعالل٬، نسلطط االضووء خاللل هھھھذذهه االجلسة االضرروورريیة على بعضض أأمثالل االشبكاتت االتشبيیكك؟ كي ال تبقى أأقوواالنا غيیرر مقرروونة ب

االررسميیة وواالبدديیلة وواالددوورر االذذيي تلعبهھ في تنميیة االمماررساتت االفنيیة على االصعيیدديینن االمحلي وواالددوولي  
 

االمتحددثوونن/ااتت  
فاتنن فررحاتت٬، مررصدد فلسططيینن للثقافة٬، فلسططيینن  

حسنن االجرريیتلي٬، فررقة االووررشة٬، مصرر  
فالنددررزز للفنوونن٬، بلجيیكا جوورريیسس يیانسنن٬، معهھدد  

سحرر عسافف٬، االجامعة ااألميیرركيیة في بيیررووتت٬، لبنانن  
سفيیانن وويیسي٬، جمعيیة االشاررعع فنن٬، توونسس   

-ستيیفانن سيیغررااتوو آآغيیالرر٬، خاررجج االجددرراانن / سيیرركووسترراادداا٬، فررنسا   
ميیسررةة االجلسة: خدديیجة االبناوويي٬، آآررتسس مووفف أأفرريیقيیا٬، بلجيیكا / االمغرربب  

 
–عرربيیة تجوواالل االفنانيینن/ااتت في االمنططقة اال هھھھلل يیمكنن للشبكاتت أأنن تكسرر هھھھذذهه االعقبة؟   

11:45 – | ستايیشنن 13:15   
في حيینن يیررّكزز االجميیع حاليیاً على كيیفيیة ددخوولل "االقلعة ااألووررووبيیة"٬، يیتحوّولل االتجوواالل ددااخلل االبالدد االعرربيیة٬، بشكلل خافتت٬، إإلى أأحدد 

نتميینن/ااتت إإلى مناططقق االنززااعع االحاليیة. كيیفف االتحدديیاتت االررئيیسيیة االتي تت/يیجابهھهھا االفاعلوونن/ااتت االعرربب٬، ووعلى ااألخصص أأوولئكك االم
يیمكنن أأنن نجابهھ االتحدديیاتت االتي تقفف في ووجهھ تجوواالل االفنانيینن/ااتت في ززمنن االتهھجيیرر؟ هھھھلل يیمنع هھھھذذاا االتحدديي منن تططوويیرر شبكاتت 
إإقليیميیة؟ أأمم أأنن االشبكاتت تستططيیع أأنن تساهھھھمم في تجاووزز ااإلنعززاالل االقسرريي هھھھذذاا؟ أأيي نووعع منن االتحالفاتت ضرروورريي إلجتيیازز هھھھذذهه 

ددوودد؟ ووكيیفف تؤؤثرر عوواائقق االسفرر على ااإلنتاجج االفني للفنانيینن/ااتت االعرربب؟االح  
     

االمتحددثوونن/ااتت  
إإيیادد حسامي٬، مسررحي٬، مدديیرر مسررحح أأنسمبلل٬، سوورريیة/ لبنانن/ فررنسا/ االوواليیاتت االمتحددةة  

فررنساجمانة االيیاسرريي٬، مدديیررةة بررنامج االمسررحح في االشررقق ااألووسطط ووشمالل أأفرريیقيیا٬، معهھدد ساندداانسس٬، االوواليیاتت االمتحددةة /   
مارريي آآنن دديي فليیغ٬، مصممة ااستررااتيیجيیاتت مستقلة٬، ميیّسررةة وومددرربة٬، إإيیططاليیا  

مصططفى سعيیدد٬، مووسيیقي٬، مدديیرر مؤؤسسة االتووثيیقق وواالبحثث في االمووسيیقى االعرربيیة٬، مصرر  
نجمة حاجج بنشالبي٬، قيّیمة فنيیة ووفاعلة ثقافيیة٬، بلجيیكا/ االجززاائرر  

ثقافيیة٬، سوورريیة/ كنددااميیسررةة االجلسة: أألما سالمم٬، قيیمة فنيیة مستقلة وومستشاررةة   



 

 
إإستررااحة غددااء  

13:15 – | ستايیشنن 14:15   
 

اابتكرر سوورريیا: ااآلنن ووهھھھنا   
14:15 – | ستايیشنن 15:20   

[تمم تنظظيیمم هھھھذذهه االجلسة بالشررااكة مع  ااتجاهھھھاتت. ثقافة مستقلة]     
لتي لهھا عالقة باالحترراافف٬، كيیفف منن االممكنن خلقق مشارريیع فنيّیة٬، مسررحيّیة٬، ذذااتت قيیمة فنيّیة عاليیة قاددررةة أأنن تتجاووبب مع االتحدديیاتت اا

بالتساؤؤالتت االتي يیططررحهھا االمجتمع٬، بالعالقة مع االمتلّقي ووكيیفف يیمكنن االمحافظظة في نفسس االووقتت على جووهھھھرر االمشررووعع االفّني بما 
يیحملل منن خيیاررااتت جماليیة ووضمانن حرريّیة االتعبيیرر؟ أأسئلة حاوولل اابتكرر سوورريیا: "مشررووعع تمكيینن االفنّن االسوورريي في االمهھجرر" أأنن 

ثث منن خاللل تعززيیزز إإمكانيیاتت االتكيّیفف ووددعمم االمباددررااتت االفنيّیة ططوويیلة ااألمدد . في هھھھذذهه االجلسة سنتشارركك ثالثث يیططررحهھا للبح
-مقاررباتت مسررحيّیة لفنانيینن/ااتت قاموواا/قمنن بتنفيیذذ مشارريیع ضمنن هھھھذذاا ااإلططارر في لبنانن. أأططلقتت ااتجاهھھھاتت ثقافة مستقلة مشررووعع  

2016 2015وومنظظمة اانتررناشوونالل آآليیررتت٬، في ددووررتهھ االتجرريیبيّیة في اابتكرر سوورريیا بالشررااكة مع االمجلسس االثقافي االبرريیططاني   
االمتحددثوونن/ااتت  

إإيیادد حسامي٬، ررغدد مخلووفف٬، أأسامة حاللل   
 

-جووهھھھرر... في مهھبب االرريیح  عررضض فيیلمم لززيینة ددكاشش   
15:30 – | ستايیشنن 16:00   

]جنن ررووميیهھفيیلمم يیووثقق مررااحلل االتحضيیرر للعررضض االمسررحي االذذيي أأخررجتهھ ززيینة ددكاشش ووأأدّدااهه عدددد منن سجناء س[  
يیلقي جووهھھھرر في مهھبب االرريیح االضووء على سجناء يیعانوونن منن أأمررااضض نفسيیة ووسجناء حكمم عليیهھمم بالمؤؤبدد. بالررغمم منن تعدددد أأسبابب 
االسجنن٬، يیووااجهھ االططررفانن قددررااً مشترركاً: االسجنن مددىى االحيیاةة. إإنططالقاً منن حكايیاهھھھمم االشخصيیة٬، يینقلل االفيیلمم سرردديیاتت ووقصصص منسيیة 

وومشاهھھھدد قصيیررةة. جووهھھھرر في مهھبب االرريیح هھھھوو عنصرر منن بيینن أأرربعة عناصرر ضّمهھا مشررووعع إإلى االشاشة عبرر موونوولووجاتت 
كاثاررسيیسس ااألخيیرر االمموّولل منن قبلل ااإلتحادد ااألووررووبي وواالذذيي يیحملل عنوواانن "قصصص غيیرر محكيیة للمنسيیيینن خلفف االقضبانن  

 
بناء االتحالفاتت عبرر االفنوونن   

16:00 – | ستايیشنن 17:30   
-بب االمستقلوونن/ااتت بأنهھ ال يیتمم ااالعترراافف بهھمم/نن كما يیجبب ضمنن مجتمعاتهھمم/نن غالباً ما تت/يیشعرر االفنانوونن/ااتت االعرر هھھھذذاا إإنن لمم نقلل 

-أأنهھمم/نن يیشعرر/وو/نن بالعززلة -ووهھھھذذهه االعززلة سببهھا عددوواانيیة االمحيیطط ااإلقتصادديي ووااإلجتماعي  االسيیاسي . لكنن مع االتحووالتت ااألخيیررةة 
االالعبيینن/ااتت ااألساسيیيینن/ااتت في خلقق خططابب جدديیدد يیددعمم في االمنططقة االعرربيیة٬، بددأأتت ااألشيیاء تتغيیرر: فقدد صارر/تت االفنانوونن/ااتت 

مجمووعاتهھمم/نن ااإلبددااعيیة. ووقدد ظظهھرر ووعي جدديیدد أأدّدىى إإلى حوواارر أأفضلل مع االمجتمعاتت االتي يینتموونن/يینن إإليیهھا. ما هھھھي ااألددووااتت االتي 
يیة االقططاعاتت ددوونن أأنن بمتناوولل يیددنا كفنانيینن/ااتت لكي نجعلل هھھھذذاا االحوواارر االمددني مستددااماً؟ كيیفف يیمكنن أأنن نخلقق تحالفاتت أأقووىى مع بق

نفقدد ااستقالليیتنا ووحرريیة مخيیلتنا  
 

االمتحددثوونن/ااتت  
توونسس٬،  ٬Prod'IT، أأحمدد هھھھررماسي  

أأوورريیليیانن االززووقي٬، مجمووعة كهھرربا٬، لبنانن  
بووررشوو يیلمازز٬، مهھررجانن ززااوويیة في االعالمم٬، ترركيیا  

محموودد عثمانن٬، مؤؤسسة حرريیة االفكرر وواالتعبيیرر٬، مصرر  
نايیلهھ جعجع٬، محاميیة ووناشططة٬، لبنانن  

-اشش٬، كاثاررسيیسسززيینهھ ددك االمرركزز االلبناني للعالجج بالددررااما٬، لبنانن  
االوواليیاتت االمتحددةة/االبررااززيیلل ٬،ArtistSafety.net /ArtsEverywhere ميیسرر االجلسة: توودد النيیرر لسترر٬،  

 
 
 



 

-مساحاتت ددمووعنا  عررضض مسررحي لفررقة كهھرربا   
20:30 – | مرركزز ددوواارر االشمسس 21:30   

-االبططاقاتت متووفررةة في مرركزز االعررضض [ ]01381290ضرروورريي االحجزز    
أأيیووبب٬، شخصيیة االكتابب االمقددسس٬، االتي كثيیررااً ما تتباددرر إإلى االذذهھھھنن أأثناء تجرربة االعيیشش في االشررقق ااألووسطط٬، هھھھوو االذذيي بنى سرريیررهه 

يیعررضض االجغرراافيیا االددااخليیة » مساحاتت ددمووعنا « منن االررمادد وولعنن االيیوومم االذذيي وولدد فيیهھ٬، ووهھھھوو االذذيي فقدد كلل شيء وولمم يینكرر شيیئاً. 
االخشنة منن ررووحهھ. االكاتبب االررووماني ماتيیي فيیشنكك٬، يیصوورر ررجال محططماً ال يیززاالل٬، على االررغمم منن عذذاابهھ٬، يیؤؤمنن أليیووبب٬، االمالمح 

أأنن ااإلنسانن هھھھوو معجززةة على ااألررضض.  
ررووجيیهھ  يیعططيجسدد متحرركك٬، جسمم مقنع٬، ددمى٬، صوورر٬، أأغررااضض٬، كلهھا أأددووااتت تتحرركك لتخطط االشعرر االبصرريي لهھذذاا االعررضض. 

ميینيیكك بيیفرريیللي عاززفف االكمانن االشهھيیرر في مجالل االجازز ااالررتجالي يیؤؤلفف وويیعززفف عسافف  صووتهھ ووأأددااءهه أليیووبب فيیشنكك. ددوو
مووسيیقى هھھھذذهه االقصيیددةة االبصرريیة  

 
مساحة االلقاء االليیلي  

22:30 – | ستايیشنن 01:00   
 

2016تشرريینن ااألوولل/ ااكتووبرر  9ااالحدد   
 

-االكررفانة  لفررقة كالوونن مي إإنن عررضض مسررحح شاررعع   
11:00 – ٬، مقابلل تمثالل عبدد االناصرر عيینن االمرريیسة | كووررنيیشش 11:30   

ددقيیقة مبنيّیة على ثمانيیة قصصص مسّجلة منن قبلل الجئيینن/ااتت سوورريیيینن/ااتت في  30االكررفانة هھھھي مسررحيیة شاررعع تشارركيّیة مدّدتهھا 
لبنانن. هھھھي قصصص عنن االحبب٬، االتميیيیزز في االمعاملة٬، االحيیاةة وواالمووتت٬، حددثتت خاللل االسنووااتت االقليیلة االماضيیة بيینن سوورريیا وولبنانن 

٬، نساء ووأأططفالل. بالررغمم منن أأنن االقصصص تصوّورر صموودد ااألشخاصص خاللل ااألووقاتت االصعبة٬، إإال أأّنهھا أأيیضاً تعكسس وويیرروويیهھا ررجالل
االجوواانبب ااإلنسانيّیة وواالفكاهھھھيیة للحيیاةة   

 
جوولة في دداارر االنمرر للفنن وواالثقافة ووززيیاررةة معررضض  بحرٌر منن حكايیاتت  

 11:30 –  12:00  
لة للمجتمع االفلسططيیني في  أأيینن ُتبحرر االسفنن بعدد االشاططئ ااألخيیرر؟ سيیستكشفف "بحررٌ  منن حكايیاتت" أأشكالل االنززووحح وواالعووددةة االمتخيیَّ

لبنانن عبرر االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط.  
بالنسبة للفلسططيینيیيینن في لبنانن٬، تقع فلسططيینن على االططررفف االجنووبي منن االشووااططئ االتي نسكنهھا. ووليیسس منن قبيیلل االصددفة أأنن االغالبيیة 

في االمددنن االساحليیة٬، وويیقع بعضهھا مباشررةة على االشاططئ. إإنّن االبحرر ااألبيیضض  االعظظمى منن االمخيیماتت وواالتجمعاتت االفلسططيینيیة تكمنن
االمتووسطط هھھھوو االمووقع االذذيي يیشهھدد على ررحالتت االنززووحح هھھھذذهه ووكذذلكك على االططررقق االمحتملة للعووددةة  

يیني يیسعى االمعررضض إإلى ااستكشافف هھھھذذهه االررحالتت٬، ووتتّبع هھھھذذهه االمساررااتت٬، ووفتح مساحة للحدديیثث عّما تعنيیهھ االعووددةة للمجتمع االفلسطط
االيیوومم في لبنانن. ووهھھھوو يُیبحرر منن موواانئ ططرراابلسس ووبيیررووتت ووصيیدداا ووصوورر لتقّفي ررحالتت االناسس ووأأفكاررهھھھمم ووأأشيیائهھمم ووحكايیاتهھمم عبرر 
االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط. كما يیحاوولل لفتت ااالنتباهه إإلى االعملل االمستثَمرر في تخيّیلل جغرراافيیة ووسيینارريیووهھھھاتت االعووددةة٬، وويیسعى إإلى إإثاررةة 

اا سيینارريیوونقاشش حوولل شكلل ووتفاصيیلل هھھھذذ  
 

-خططووااتت٬، إإيیقاعع وومخيیمم | عررضض لمحتررفف االقندديیلل االصغيیرر للمسررحح وواالررقصص  أأجيیالل   
12:00 – دداارر االنمرر للفنن وواالثقافة 12:30   

عررضض "خططووااتت٬، إإيیقاعع وومخيیمم"٬، هھھھوو نتاجج ااألعمالل االتي أأنجززتهھا االفررقة خاللل االسنووااتت االسبع االمنصررمة. وولوو أأنهھ يیبحثث في 
وونن/يیاتت عنن حرريیتهھمم االلجووء االفلسططيیني ووتحدديیددااً في  لبنانن٬، لكنهھ يیبحثث اايیضاً عنن ااألفقق االفلسططيیني وواالعرربي٬، كما يیبحثث فيیهھ االُمؤؤددِّ

ووعنن مصيیرر مختلفف في كلل لحظظة. هھھھذذاا االعملل عنن أأهھھھلل االمخيیمم٬، عنن االفلسططيینيیيینن وواالمعذذبيینن في ااألررضض  
يیتجسدد على االمسررحح منن  يیحكي عررضض "خططووااتت٬، مخيیمم إإيیقاعع" عنن قضيیة ووااحددةة بأووجهھ معاناةة مختلفة٬، ووما يیحملهھ منن ااملل 

خاللل االمووسيیقى وواالكلمة االمغناةة٬، وواالحرركة على ااإليیقاعع٬، ووااألددااء االمسررحي وواالخيیالل  
  

كلماتت االختامم ووغددااء االووددااعع  



 

12:30 - | دداارر االنمرر للفنن وواالثقافة  13:30   
أليیامم االثالثة االماضيیة وواالتي االووددااعع صعبب لذذاا أأفضلل ما يیمكننا فعلهھ هھھھوو أأنن نقوومم بذذلكك بجمالل كلي. فلتذذكرر بعضض االلحظظاتت االالفتة ل

ستمهّھدد االططرريیقق للقاءااتت مستقبليیة الستكمالل االعملل وواالنقاشش  
2016تشرريینن ااألوولل  10ااإلثنيینن   

 
نززهھھھة رريیفيیة  

10:00 – 18:00  
   ]االتسجيیلل االمسبقق ضرروورريي[

منن االططبيیعة  لمم ترروواا لبنانن إإنن لمم تكتشفوواا سحرر ووأألقق جبالهھ. سووفف تأخددكمم هھھھذذهه االنززهھھھة إإلى مسارر غيیرر مألووفف يیظظهھرر مشاهھھھدد
االمحليیة ااألخاذذةة.   

 
عناوويینن  

- ستايیشنن٬، جسرر االووااططي٬، بيیررووتت  +96171684218  
-دداارر االنمرر للفنن وواالثقافة٬، شاررعع أأميیرركا  - كليیمنصوو٬، بيیررووتت   +9611367013  

-مسررحح االمدديینة٬، االحمرراا  - االشاررعع االررئيیسي٬، بيیررووتت   +9611753011  
- مرركزز ددوواارر االشمسس٬، مستدديیررةة االططيیوونة٬، بيیررووتت  +9611381290  

-غاليیرريي صالح برركاتت٬، شاررعع جووستيینيیانن  - كليیمنصوو٬، بيیررووتت    +9611345313  
 
 

فرريیقق االعملل  
فرريیقق االعملل في بيیررووتت  

-إإددااررةة االمشررووعع  جووليیانن عرربب   
-تنظظيیمم ووبررمجة  حنانن االحاجج علي ووجووليیانن عرربب   

-إإستشاررةة حوولل االبررنامج  جمانهھ االيیاسرريي   
-تووااصلل ووإإعالمم  منى مررعي   

-االمططبووعع فكررةة ووتصميیمم االبررنامج  ررأأفتت االمجذذووبب   
-تررجمة االبررنامج االى االعرربيیة  حنانن قصابب حسنن   

-إإددااررةة ااالنتاجج  ميیشالل بووليیكفيیتشش   
-إإددااررةة تقنيیة  ااحمدد حافظظ   

-فرريیقق ااإلنتاجج  تيینا مارريیا خوورريي٬،  مرريیمم حّموودد٬،  ليینن عيیتاني ٬،  مارريیانن مررعي    
 

IETM  
سكرريیتارريیة  

-نانن فانن هھھھووتت  أأميینة عامة    
- اليیيیتسيیا فانن دديي وووولل منسقة إإددااررةة ووااشتررااكاتت   

-اايیليینا بووليیفتسيیفا منسقة تووااصلل    
-فكتوورر مايیوو  مدديیرر مشررووعع االلقاءااتت    

-اايیليینا دديي فيیدديیرريیكوو  مدديیررةة مشررووعع ااألبحاثث وواالمنشووررااتت    
-فررنانددوو بيیتنكووررتت هھھھررسانن  مساعدد تووااصلل   

-فرراانسيیسكا سالغيیرروو مساعددةة إإدداارريیة    
 

مجلسس ااإلددااررةة    
-آآنن سيیسيیلل سيیبوويي االنرروويیجبيیرركالندد٬،   

كاثي بوويیدد٬، االمملكة االمتحددةة  



 

دديینيیسس فانن اليیكيینن٬، بلجيیكا   
جووليیانن عرربب٬، االددنمارركك/بلجيیكا/لبنانن  

ناتاشا ززاافوولووفسكك٬، سلووفيینيیا  
ططووني غوونززااليیسس٬، إإسبانيیا  

وويیلي وواايیتت٬، إإيیررلندداا٬، مدديیرر االشبكة  
 

مجلسس إإستشارريي   
ررووسيیا ٬،أألكسانددرر وويینستيینن  

بارربرراا بووشيیكك٬، سلووفيینيیا   
االمملكة االمتحددةةجايیمسس تايیسوونن٬،   

كيیلي دديیابوولي٬، االيیوونانن  
ليیانن بيیلل٬، إإيیررلندداا  

ليیندداا دديي بيیيیترروو٬، اايیططاليیا  
نيیكووال بيیررترراانن٬، فررنسا  
بيیبا بايیلي٬، أأستررااليیا  

ووحيیدد اايیفاززااددهه٬، االددنمارركك  
فيیسيیليینن دديیمووفف٬، بلغارريیا  

 
 

االشرركاء  
انن حمانا٬، دداارر االنمرر للثقافة وواالفنوونن٬، مسررحح معهھدد ساندداانسس٬، ستايیشنن٬، االمسررحح االووططني االتوونسي٬، مووسمم٬، االموورردد االثقافي٬، دداارر االفن

االمدديینة٬، مجمووعة كهھرربا٬، جمعيیة شمسس٬، ااتجاهھھھاتت.ثقافة مستقلة٬، مشررووعع اابتكرر سوورريیا٬، مهھررجانن بيیررووتت ااندد بيیووندد االددوولي 
للمووسيیقى٬، كاليیرريي صالح برركاتت.  

 
شرركاء ااإلعالمم  

جرريیددةة ااالخبارر٬، جرريیددةة االسفيیرر٬، جرريیددةة لوورريیانن لوو جوورر٬، دداايیلي ستارر  
 

هھھھمووننمسا  
-فنددقق غوولددنن تووليیبب   سوودديیكوو٬، فنددقق سيیتيیا٬، وواايیستت٬، النشبووكسس٬، تكنووتيیلل ددفووني٬، رراابططة قنووبيینن للررسالة وواالتررااثث    

 
االخاصص باإلتحادد ااألووررووبي وو  creative Europeاالشبكة االددووليیة لفنوونن ااألددااء االمعاصررةة مددعوومة منن بررنامج   

Flanders State of the Art  
 
 
 
 

*إإمسح/يي االررمووزز في لغزز االكلماتت االمتقاططعة الكتشافف االمززيیدد   
 
 


