تمديد فترة استقبال طلبات لقاء مع فنان ضمن فعاليات مهرجان الرقص على
الحافةبالشراكة مع اتجاهات
تنظم اتجاهات بالشراكة مع مهرجان الرقص على الحافة فعالية لقاء مع فنان في دورته السادسة المنعقدة في
هولندا من  8وحتى  18تشرين الثاني /نوفمبر  .2017تسعى الفعالية إلى الترويج ألعمال الفنانين المشاركين
من خالل إعطائهم الفرصة والمنصة الستعراض أعمالهم وتجاربهم وتطوير مشاريعهم وعرضها على جمهور عام
ومتخصص بهدف تطويرها ،كما يقدم مساحة للتشبيك فيما بينهم.
وكان كل من مهرجان الرقص على الحافة ومؤسسة اتجاهات قد و ّ
جها على امتداد شهر أيار /مايو  2017دعوة
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مفتوحة إلى الفنانين العرب الوافدين إلى أوروبا للمشاركة في لقاء مع فنان حيث يمكن للفنانين الذين سيتم
اختيارهم تقديم أعمال قيد اإلنجاز أو مسارات تطوير أعمال فنية يعملون عليها في قوالب تقديم مبتكرة من
ّ تصميمهم يتبعها مساحة مفتوحة للنقاش لبناء حوار مع
.مق ومباشر بين الفنانين والجمهور
.2017  يونيو/ حزيران15 يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى
ٌ  التي سيمتد ك،لكل فنان الحرية الكاملة في خلق طريقته الخاصة في تقديم عمله أثناء اللقاءات
ل منها لمدة
 يمكن أن تكون المشاركة تقديماً لتجربة فنية أو عرضاً لحالة أو،ثالثين دقيقة تتضمن نقاشاً مع الجمهور
. أو أي طريقة تعبير أخرى،استعراض مشهد ما
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي اتجاهات نحو خلق أطر عمل مرنة وف ّعالة تستهدف الفنانين من المنطقة
.ً في المهجر وأوروبا تحديدا، بما فيهم الفنانين السوريين والفلسطينيين السوريين،العربية
.يمكن التقديم عبر ملء االستمارة االلكترونية باللغة االنجليزية عبر الضغط هنا

Extending Deadline For Meet the Artist By Dancing on the Edge Festival in
Collaboration with Ettijahat
Ettijahat- Independent Culture and Dancing on the Edge are organizing the Meet the Artist event,
which will take place during the sixth edition of the Dancing on the Edge Festival (November 8-18,
2017), in the Netherlands. The event aims to promote the work of participating artists by giving
them an opportunity and platform to highlight their work and experiences, and to develop their
projects and display them to general and professional audiences. The event will also allow a space
for networking.
During May 2017, both Dancing on the Edge and Ettijahat have invited Arab artists in Europe to
participate in Meet the Artist, where the artists can present their work-in-progress or innovative
work processes within small meetings that constitute an open space, allowing for a deep and direct
conversation between audience members and artists.
The deadline for submission applications is June 15th, 2017.
Each artist is free to create a different format for presenting his or her work during the meetings
(30 minutes each, including discussion): it can be a presentation, a showcase, a try-out of scenes,
or any other way of expression.
This step comes as part of Ettijahat's efforts to create flexible and effective frameworks for artists
from the Arab region, including Syrian and Palestinian-Syrian artists in the diaspora and Europe in
particular.

You can apply by filling the questions in the application form by clicking here.
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اتجاهات تشارك في جلسة نقاشية في مهرجان شباك 2017

تشارك مؤسسة اتجاهات في مهرجان شباك ،وهو بينالي للثقافة العربية المعاصرة ،ضمن حلقة نقاشية
بعنوان بقاء الفنان  ،Survival of the Artistوذلك يوم  2تموز /يوليو  2017في المتحف البريطاني في لندن.
يتركز النقاش في الحلقة حول الدعم المؤسسي للفنانين في العالم العربي ،حيث ستخصص الندوة المساحة
األكبر في برنامجها لتناول العقبات التي تعترض طريق األفراد والمؤسسات في عصر التحديات غير المسبوقة.
تدار النقاشات على مدى يوم كامل مع تقسيمها إلى ثالث جلسات ،تتمحور حول كيفية الخروج بالفنانين
والفضاءات الفنية إلى بر األمان ومواصلة اإلبداع في فترات الصراع المدني والسياسي ،وكيفية االستجابة إلى
التهديدات المتواصلة التي يتعرض لها التراث الثقافي.
ً
منعا
وتشارك اتجاهات ،ممثلة بمديرها التنفيذي عبد هللا الكفري ،في الجلسة األولى التي تحمل عنوان ُمنع
ً
باتا  Strictly Prohibitedوالتي تتضمن أيضاً كال ً من سلمى وسفيان عويسي من تونس ،الفنان خالد بركة من
سوريا والفنان خالد جرار من فلسطين.
تأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن إطار التعاون بين مهرجان شباك ومؤسسة المورد الثقافي.

Ettijahat Joining Symposium at Shubbak Festival 2017
Ettijahat is joining the Shubbak Festival 2017, the “window on contemporary Arabic culture,” as
part of the Survival of the Artist symposium, taking place July 2nd in at the British Museum in
London.
Survival of the Artist focuses on institutional support towards artists in the Arab world; the
symposium will devote a large share of its time towards the challenges individuals, institutions, and
commentators face in times of unprecedented challenge. Taking place over a full day, the
symposium will be divided into three sessions, looking at the efforts of collectors and institutions to
protect artists at risk, artistic responses to curtailed freedoms, and responses to cultural heritage
put under threat.
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Abdullah Alkafri (Executive Director of Ettijahat – Independent Culture) will be joining the first
session, entitled “Strictly Prohibited”, and which also includes Selma and Sofiane Ouissi (from
Tunisia), Khaled Barakeh (Syria), and Khaled Jarrar (Palestine).
Presented as part of the partnership between Shubbak Festival and Al Mawred al Thaqafy.

انطالق النادي السينمائي في مقر اتجاهات بالتعاون مع الرابطة السورية للمواطنة

 أولى جلسات النادي2017  أبريل/ نيسان20 نظمت مؤسسة اتجاهات في مقرها في بيروت في يوم الخميس
 حيث تم عرض،السينمائي الذي تنظمه الرابطة السورية للمواطنة وذلك بعد توقف النادي لحوالي السنتين
. يتناول قضية االختفاء القسري في سوريا2017  وهو وثائقي بريطاني إنتاج عامSyria’s Disappeared فيلم
 ونتيجة نجاح هذه التجربة تم االتفاق على. تابع أغلبهم المناقشة التي تلته،ً مشاهدا60 حضر العرض أكثر من
 اإليراني للمخرج أصغرThe Salesman  حيث عرض فيلم، بمعدل عرضين في الشهر،تنظيم النادي بشكل دوري
)2012(  للمخرج األفغاني عتيق رحيميThe Patience Stone  وفيلم.2017  مايو/ أيار2 ) في2016( فرهادي
. من الشهر نفسه18 في
.لالطالع على برنامج العروض القادمة للنادي السينمائي يرجى متابعة صفحة اتجاهات على فيس بوك

Launching Cinema Club at Ettijahat's Headquarters, in Collaboration with
the Syrian Association of Citizenship
On Thursday, April 20, 2017, Ettijahat organized –at its headquarters and in collaboration with the
Syrian Association for Citizenship– the first session of Cinema Club nearly two years after its
suspension. The club featured Syria's Disappeared (2017), a British documentary on the issue of
enforced disappearance in Syria.
More than 60 viewers attended the film, most of whom also attended the discussion that followed
the screening of the film. Considering the success of this experience, it was agreed to organize the
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club on a regular basis (twice a month). The Iranian film, The Salesman, directed by Asghar
Farhadi (2016), was screened on May 2, 2017. Moreover, The Patience Stone, a film by Afghan
director Atiq Rahimi (2012), was screened on May 18, 2017.
To see Cinema Club's full program of upcoming films, please visit Ettijahat's page on Facebook.

اتجاهات تشارك في مؤتمر تذكر المستقبل – البحر األبيض المتوسط كفضاء
للذاكرةفي اليونان

شاركت اتجاهات – ثقافة مستقلة ممثلة بندى فرح مديرة البرامج ،في مؤتمر ّ
تذكر المستقبل – البحر األبيض
المتوسط كفضاء للذاكرة  Remember for the Future – The Mediterranean As a Memory Spaceوالذي عقد
في اليونان – كريت ،من  24حتى  28نيسان /أبريل  .2017وهو من تنظيم مؤسسة Maecenata
 Foundationبالتعاون مع  Humboldt – Viadrina Governance Platformمركز الحوكمة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .ركّز المؤتمر على البحر المتوسط كفضاء ثقافي يحمل تاريخاً وذاكرة جمعية .وحضره
حوالي  40مشاركاً من بينهم أكاديميون وباحثون ومؤرخون وفاعلون ثقافيون وممثلو منظمات من بلدان مختلفة
من منطقة البحر األبيض المتوسط وأوروبا.
دعيت اتجاهات للمشاركة في هذا المؤتمر كمؤسسة ثقافية فاعلة في منطقة الشرق األوسط ،حيث طُرحت
خالله ع ّدة قضايا ثقافية متعلقة بالتاريخ الجمعي والذاكرة الجمعية والثقافية المرتبطة بالبحر األبيض المتوسط،
ذلك في ضوء التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تمر بها هذه المنطقة ،وما أدت إليه هذه
وتدمير لمساحة التواصل التي يشكلها وتحويله إلى فضاء للهرب والموت.
تغيير في معنى البحر
األحداث من
ٍ
ٍ
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Ettijahat Participates in Remember for the Future – The Mediterranean as a
Memory Space
Ettijahat-Independent Culture, represented by its Program Director, Ms. Nada Farah, participated in
the conference Remember for the Future – The Mediterranean as a Memory Space, held in Crete,
Greece, on April 24-28, 2017. The conference was organized by Maecenata Foundation in
collaboration with Humboldt – Viadrina Governance Platform in the Middle East and North Africa.
The conference focused on the Mediterranean as a cultural space full of collective history and
memory. It was attended by about 40 participants, including academics, researchers, historians,
cultural activists and representatives of institutions and foundations from different countries of the
Mediterranean region and Europe.
Ettijahat was invited to participate in this conference as an active cultural institution in the Middle
East. The conference raised several cultural issues related to the collective history and the
collective and cultural memory associated with the Mediterranean in light of the economic, social
and political transformations witnessed by this region. These events have brought about a change
in the meaning of the Mediterranean Sea; they eliminate its meaning as a space for communication
and turn it into a space for escaping and death.

اتجاهات تستضيف جلسة تدريبية لبرنامج عب ّارة
 اليومين األول والثاني من تدريب2017  أبريل/ نيسان26 و25 استضافت اتجاهات في مقرها في بيروت يومي
ُ
 أطلق.برنامج عبّارة لدعم المؤسسات الثقافية في المنطقة العربية والذي تنظمه مؤسسة المورد الثقافي
ً  استجاب2011 البرنامج في العام
ة للتطورات السياسية واالجتماعية الواقعة في العديد من دول المنطقة العربية
.ليدعم المؤسسات الثقافية المستقلة كفاعل أساسي في عمليات التحول المجتمعي الديمقراطي
 حيث تمحورت الجلسات حول مواضيع.)قاد التدريب المدربتين حنان الحاج علي (لبنان) ورنا يازجي (سوريا
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ً  إضاف،مختلفة كالتخطيط االستراتيجي وإدارة المؤسسات الثقافية والسياسات الثقافية
ة إلى مناقشة نماذج
ّ  حيث ق،راهنة تنشط في هذا المجال أحدها مؤسسة اتجاهات – ثقافة مستقلة
دم المدير التنفيذي
ً  مداخل،للمؤسسة عبد هللا الكفري
ة تم فيها عرض ومناقشة تجربة اتجاهات كأحد النماذج التي ساهم برنامج
.عب ّارة في دوراته السابقة بدعمها
 منها، مشاركاً من عشر مؤسسات ثقافية من بلدان مختلفة من المنطقة العربية20 حضر التدريب
مجموعةمنوال من لبنان ومؤسسة سالم يا شام ومهرجان سوريا ألفالم الموبايل من سوريا ومجلة معازف من
 ومؤسسات أخرى من تونس والمغرب والسودان وفلسطين،مصر ومركز ترانيم للفنون الشعبية من موريتانيا
.واألردن
ً شكل هذا اللقاء فرص
ة للتواصل مع عدد كبير ومتنوع من الفاعلين الثقافيين والمؤسسات الناشطة في
.المشهد الثقافي العربي المستقل

Ettijahat Hosts a Training Session for Abbara Program

On April 25-26, 2017, Ettijahat hosted –at its headquarters in Beirut– the first and second days of
Abbara program training to support the cultural organizations in the Arab region, which is
organized by Culture Resource. The program was launched in 2011 in response to the political and
social developments in many countries of the Arab region, and to support independent cultural
institutions, which are key actors in the processes of community democratic transformation.
The training was led by Hanane Hajj Ali (Lebanon) and Rana Yazaji (Syria). The sessions focused
on various topics, such as strategic planning, management of cultural institutions, cultural policies,
in addition to discussing current active models in this field, one of which is Ettijahat-Independent
Culture. Mr. Abdullah Alkafri, Ettijahat's Executive Director, made a presentation onEttijahat's
experience as one of the models supported by Abbara program in its previous editions.
The training was attended by 20 participants from 10 cultural institutions working in different
countries of the Arab region, including Menwal Group (Lebanon), Salam Ya Sham Foundation
(Syria), Syria Mobile Film Festival (Syria), Maazef Magazine (Egypt), Taranim Center for Popular
Arts (Mauritania), and other institutions from Tunisia, Morocco, Sudan, Palestine and Jordan.
This training constituted an opportunity to connect with a number of diverse cultural actors and
institutions that are active in the Arab independent cultural field.
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يوم مفتوح حول البحث الثقافي العلمي وأسئلة الراهن السوري في الجامعة
األمريكية في بيروت

تنظم مؤسسة اتجاهات -ثقافة مستقلة بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت ومؤسسة فريدريش إيبرت،
في  5حزيران /يونيو  ،2017يوما ً مفتوحا ً حول البحث الثقافي العلمي وأسئلة الراهن السوري ،يتم خالله مناقشة مجموعة من
الموضوعات الثقافية في الواقع الثقافي السوري ،والتي تم إنتاجها من خالل الدورات األربعة السابقة لبرنامجها
السنوي أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة.
يهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش علمي حول العمل الثقافي البحثي ،والتوقف عند مجموعة من التحديات التي
تواجه الباحثين الشباب في عملهم فيما يخص القضايا الثقافية وارتباطاتها السياسية واالجتماعية األوسع ،كما
يناقش أهم الموضوعات الملحة في المجتمع السوري ويقوم بتقديمها للمهتمين من طالب الجامعات اللبنانية
والباحثين األكاديميين والمهتمين في مجاالت البحث الثقافي العلمي والمؤسسات اإلبداعية والمجتمع المدني
وغيرها من الكيانات المعنية.
ً
ً
يض ّ
م اللقاء جلستي نقاش مع مجموعة من الباحثين الشباب الذين أنجزوا أوراقا بحثية خالل األعوام 2014
وحتى  2017وذلك من خالل محورين أساسيين ،هما في الوقت ذاته من المحاور األساسية التي تشكل اإلطار
النظري لبرنامج أبحاث .يرصد المحور األول ديناميات التحول في الثقافات السورية الموروثة منها
والمكتسبة خالل الحراك في مراحله المختلفة .بينما يناقش المحور الثاني مالمح الثقافة الجديدة
المتولدة أثناء عملية التغيير.
يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي المفتوح في إطار عمل اتجاهات على ربط برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة
المعرفة مع األوساط األكاديمية والبحثية في المنطقة والعالم ،وإتاحة الفرصة للباحثين الشباب المهتمين
بالبحث الثقافي العلمي لتطوير مهارتهم وتشارك أعمالهم وخبراتهم مع أوساط بحثية أكاديمية مختلفة من
العالم والمنطقة.
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An Open Day on Scientific Cultural Research and Questions of Current
Syrian Reality is to Be Held at the American University of Beirut

On June 5, 2017, Ettijahat-Independent Culture will organize –in collaboration with the American
University of Beirut and Friedrich Ebert Foundation– an open day on cultural scientific research and
questions of current Syrian reality. It will discuss a range of cultural issues and topics addressed
and produced throughout the previous four editions of Ettijahat's annual programResearch: To
Strengthen the Culture of Knowledge.
This meeting is aimed at scientifically discussing the cultural research work, and examining a
number of challenges facing young researchers in their work on cultural issues and their related
political and social dimensions. Moreover, it will discuss the most pressing topics in the Syrian
society, and will present them to interested students in Lebanese universities, and to academic
researchers, and those interested in scientific research, as well as to creative institutions, civil
society, and other concerned entities.
The meeting will include two panel discussions with a group of young researchers who have
completed research papers between 2014 and 2017. Two main axes will be discussed, which are
also the main axes that form the conceptual framework of Research: To Strengthen the Culture of
Knowledge program. The first axis focuses on the inherited and acquired dynamics of
transformation in the Syrian cultures during the various stages of Syrian revolution.
Whereas the second axis discusses the features of the new culture generated during the
process of change.
This event is part of Ettijahat's efforts to link Research: To Strengthen the Culture of
Knowledgeprogram with academic and research communities in the region and the world, and to
provide the opportunity for young researchers interested in scientific research to develop their skills
and share their work and experiences with different academic research communities around the
world and the region.
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إطالق النسخة العربية من كتيب ملخصات الدورة الرابعة من برنامج أبحاث :لتعميق
ثقافة المعرفة

تطلق اتجاهات – ثقافة مستقلة ،كتيب ملخصات برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة ،باللغة العربية ،والذي
يتضمن ملخصات عن األبحاث المنجزة ومعلومات عن البرنامج والمشاركين فيه من داعمين ولجان علمية
ومشرفين وباحثين شباب.
يأتي هذا اإلطالق بعد إنهاء الدورة الرابعة من البرنامج ،والذي تنظمه اتجاهات سنوياً .تنوعت مواضيع األبحاث
المنجزة هذا العام بين الفنون وتحوالتها في الفترة الراهنة وأثرها في تشكيل صورة المجتمع والتنوع الثقافي
والموارد الثقافية في سوريا إضاف ً
ة إلى التغييرات الثقافية الناتجة عن هجرة السوريين إلى أوروبا ودول الجوار.
وفي هذا اإلطار يقول كاتو لينانغين ،مدير مركز ميمتا – مركز الثقافة والتنمية النرويجي ،والشريك االستراتيجي
لمؤسسة اتجاهات" :تظهر الدورة الرابعة من برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة ،قدرة اتجاهات على
بعمل تؤمن أنه ذو قيمة لسوريا وللمنطقة ،ولنا ،نحن الذين في الخارج .فاألبحاث تعطينا البصيرة،
التمسك
ٍ
ً
لفهم أعمقٍ لواقعهم .ليس المهم أن تنجز هذه األعمال بقدر أهمية وجود
وتعطي الباحثين الشباب فرصة
ٍ
مؤسسة شابة من مؤسسات المجتمع المدني تحاول القيام بهذا الدور الملزم .آمل أن تتاح الفرصة لهذه
األعمال للوصول إلى األوساط األكاديمية في العالم وتتاح لنا فرصة االستفادة من الجهود الهائلة التي بذلها
هؤالء الباحثون برفقة اتجاهات".
لتحميل الكتيب باللغة العربية الرجاء الضغط هنا.

Booklet of Abstracts – the Fourth Edition of Research: To Strengthen the
Culture of Knowledge – Arabic Version

Ettijahat-Independent Culture has issued a booklet of abstracts relating to Research: To Strengthen
the Culture of Knowledge program, in Arabic. It includes abstracts of completed research and
information about the program and its participants, including its supporters, academic committees,
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supervisors and young researchers.
This step comes at the end of the fourth edition of the program, which is organized by Ettijahaton
a yearly basis. The research topics covered this year address the arts; their transformation in the
current period; and their impact on shaping the image of society, the cultural diversity, and the
cultural resources in Syria, as well as the cultural changes resulting from immigration of Syrians to
Europe and neighboring countries. Cato Litangen, Director of Mimeta - Centre For Culture Sector
Development and Arts Cooperation, comments by saying: “Ettijahat is resistant. This fourth edition
of the Research programme shows the ability to hold on to a work they think is valuable to Syria,
for the region and for us outside. The studies give us insight, and the project gives researchers the
opportunity to acquire understanding. It is not special that this work is done, but it is special that a
young civil society organization has taken on this demanding role. I hope academia sees them and the formidable efforts both the researchers and Ettijahat put into their work”.
To download the booklet in Arabic, please click here.

 عرض مسرحي لوائل علي وكريستيل خضر ينطلق في تشرين الثاني،إقامة مؤقتة
في فرنسا

 تشرين20  فرنسا في- في ليونSens Interdits يفتتح العرض المسرحي إقامة مؤقتة عروضه ضمن مهرجان
 إقامة مؤقتة هو عرض مسرحي لوائل علي وكريستيل خضر ويبحث في سؤال الهجرة في.2017  أكتوبر/األول
 يبدأ البحث.منطقة الشرق األوسط عبر رصد واستكشاف تلك األغراض التي خلّفها الناجون عبر موجات النزوح
 الرسالة تعود إلى العام.من مصادفة العثور على رسالة صوتية مسجلة على كاسيت قديم في استوكهولم
 بدءاً من هذا الغرض ال نلبث أن نعثر على خيط. سجلتها عائلة هاربة من الحرب األهلية في لبنان،1976
 يكرر المهاجرون األسئلة ذاتها والمشاهد. يعبر من بلد إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى،موصول من الهجرات
.ذاتها فيما تتبدل األغراض واآلثار التي يدوّنون عليها سيرتهم
Théâtre de la  يبدأ العرض جولة عروضه األولى في فرنسا على مسرح،بعد عرضه األول في ليون
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Les Rencontres  ثم في مرسيليا ضمن مهرجان، نوفمبر/ تشرين الثاني15 و14 في مونبلييه يوميVignette
4  يومThéâtre Jean Vilar  وأخيراً في باريس على مسرح، من الشهر نفسه25 و24  يوميà l'échelle
.2018  أبريل/نيسان

Temporary Stay – A Theatrical Play by Wael Ali and Christel Kheder
Premieres in France this October

On October 20, 2017, the theatrical play Temporary Stay will premiere at the Sens Interdits
Festival, Lyon, France.
Temporary Stay by Chrystèle Khodr and Waël Ali questions the migration history in the Middle East
by interrogating the traces left by the survivors of the series of exiles. It takes as its starting point
an audio tape recorded in Stockholm in 1976 by a family who has fled the Lebanese civil war. The
piece creates a space of crossed views that allows to deal with the question of migration as a
common history.
Following its premiere in Lyon, the play will commence its first tour in France at Théâtre de la
Vignette, Montpellier (November 14-15); next at the Les Rencontres à l'échelle Festival, Marseille
(November 24-25); and finally, at Théâtre Jean Vilar, Paris (April 4, 2018).

كتاب أدبي وتوثيقي لهيثم حسين قيد اإلنجاز

 من إجراء عدد من، أحد مستفيدي الدورة الثالثة من برنامج مختبر الفنون،انتهى الكاتب السوري هيثم حسين
 وتسجيل بعض الحكايات والمحاور التي اختار مقاربتها،اللقاءات والحوارات مع كثير من الالجئين والالجئات
ومعالجتها في كتابه الذي ال يزال قيد التحضير والذي يرصد تفاصيل الحياة في المملكة المتحدة بالنسبة
. ومحاولة التأقلم واالندماج، والتبدد الذي يحياه بين راهنه وذاكرته،لالجئ
ُ
،"قمت بزيارة عدد من األمكنة التي سبق لي المرور فيها
:في توصيفه لسيرورة العمل يقول هيثم حسين
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، وغربتهم،تكون الكتابة عنها وعن حياة أناسها جزءاً من مسعاي لتسليط الضوء بشكل أكثر قرباً على معاناتهم
 أحاول اإليغال في أعماق.ومحاوالتهم للعبور إل ى ما يعتبرونه نقطة استقرار في رحلة البحث عن مالذ آمن
الالجئ؛ انطالقاً من ذاتي كي ال يشعر اآلخرون الذين أسرّوا لي بحكاياتهم وأسرارهم لما قد يوصف بكشف
ّ ي أخير ض
 وأركّز على، ،د االغتراب والضياع
ّ النقاب عما أرادوا التكتّم عليه من أسرار لتكون لهم كتحصين ذات
االنطالق من تجاربي ومشاهداتي ومعاناتي وغربتي وحزني المديد الذي يلقي بظالله على كتابتي وعلى
.مختلف تفاصيل حياتي
 بحيث،كما أحاول أن أبقي على خط ّ الحوار مع الروائية اإلنكليزية الراحلة أغاثا كريستي مستمراً بصيغة هادئة
 ويكون التذكير ببعض انطباعاتها وتفاصيل قصيرة، ال حياتها هناك في بلدي،تكون الصدارة لتفاصيل ح ياتي هنا
."من يومياتها وأفكارها حيال أمور وحوادث هناك من باب المقاربة والمقارنة التاريخيتين والمعاصرتين
.. ومدخال ً إلى،يعمل الكتاب على إبراز كيف يمكن أن تكون السيرة الذاتية للكاتب معبراً إلى راهنه وماضيه
.لقراءة المزيد يرجى الضغط هنا

A Literary and Documentary Book is under Preparation by Haitham Hussein
The Syrian writer Haitham Hussein –one of the beneficiaries of the third edition of Laboratory of
Arts program– has concluded a number of meetings and dialogues with many refugees, and has
recorded several stories and topics that he chose to approach and address in his new book, which
is still under preparation. The book aims to address the details of life as a refugee in the UK, and
refugees' fragmentation between the past and the present, and their attempt to adapt and
integrate.
"I revisited a number of places that I had visited before," says Haitham Hussein. "Writing about
these places and the lives of its people is part of my effort to shed more light on their suffering,
their alienation, and their attempts to cross into what they see as a point of stability in their search
for a safe haven. I try to delve into the depths of the refugees by starting from my own self, so
that those who have disclosed their secrets and stories to me do not feel that they are revealing
the secrets they wanted to conceal as a last self- immunization against alienation and loss. I focus
on drawing on my own experiences, observations, suffering, alienation, and prolonged sorrow,
which cast a shadow over my writing and the various details of my life.
I also try to keep a form of calm dialogue with the late English novelist Agatha Christie, so that the
focus is made on the details of my life here, not the life she spent there in my country. In order to
establish a form of historical and contemporary approach and comparison, I narrate some of her
impressions and brief details from her diary and her thoughts about the things and incidents that
happened in my country."
The book focuses on how the author's autobiography could be a reflection of his present and his
past, a first step on the endless.. To read more, please click here.
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الدراما التلفزيونية السوريـة ،عالقة الكتّاب بشركات اإلنتاج :بحث من إعداد وائل
سالم

أنجز الباحث الشاب وائل سالم بحثاً بعنوان الدراما التلفزيونية السورية ،عالقة الك ّتاب بشركات
اإلنتاج في إطار الدورة الرابعة من برنامج أبحث :لتعميق ثقافة المعرفة.
يحاول البحث ،الذي أشرفت عليه د .ماري الياس ،التعمق في الدراما التلفزيونية السورية بوصفها مكوّناً ثقافياً
واسع الطيف ومصدراً هاماً من مصادر التثقيف وخلق الذائقة العامة وذلك عبر رصد عالقة كتاب الدراما
التلفزيونية مع شركات اإلنتاج السورية.
ً
يسعى البحث إلى رسم صورة واسعة عن الدراما التلفزيونية وظروف العمل فيها بعيدا عن أحكام القيمة،
ويتعمق البحث في مسيرة الدراما السورية مفترضاً أنها وصلت اليوم إلى مكان شديد الحرج من حيث كم
اإلنتاج والنوع ،ومحاوال ً فهم هذا األمر وإثباته ،واإلجابة عن سؤال لما اضطرت العديد من الشركات لتغيير آليات
عملها لعدة مرات وما عالقة هذا بالسوق والتغيرات السياسية وما هي تبعات هذه التغيرات في آليات اإلنتاج
على الكتاب؟
اعتمد الباحث على آليتين في جمع المعلومات .أوال ً عبر البحث التاريخي لفهم هذا الوسيط المتشعب
والمتعقد التفاصيل وطريقة العمل الخاصة به وعالقتها بالكتّاب ،أما اآللية الثانية المتبعة لجمع المعلومات هي
إجراء عدد من المقابالت مع كتاب الدراما التلفزيونية لالستفادة من تجاربهم وخبراتهم ،باإلضافة للعودة
للمقابالت المنشورة والمتواجدة بوفرة على االنترنت.
حول صعوبات تنفيذ البحث يضع الباحث مشكلة جمع المعلومات في المقدمة قائالً" :واجهتنا صعوبات جمة في
ال حصول على المعلومات ،فمن ناحية كان هنالك انعدام تعاون كامل من قبل شركات انتاج الدراما التي حاولنا
التواصل معها داخل ..لقراءة المزيد يرجى الضغط هنا.
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Syrian TV Drama – The Relationship between Writers and Production
Companies, a Research by Wael Salem
The young researcher Wael Salem has completed a research entitled Syrian TV Drama –
The Relationship between Writers and Production Companies, under the fourth edition
of Research: To Strengthen the Culture of Knowledge.
Through monitoring the relationship between TV drama writers and Syrian production companies,
the research –supervised by Dr. Mary Elias– thoroughly examines the Syrian TV drama as a broad
cultural component and one of the most important sources of education and creation of public
taste.
The research seeks to present a comprehensive reading of TV drama and its work conditions away
from making value judgments. It delves deeper into the Syrian drama, assuming that it has
reached today a very critical situation in terms of quality and quantity of production; the research
tries to understand this situation and prove this assumption. It also seeks to answer the following
questions: Why did many production companies have to change their working mechanisms more
than once in the past years? What this has to do with the market and political changes? What are
the implications of these changes on the writers?
The researcher relied on two mechanisms in collecting information. First, he conducted historical
research to understand this complex field and its work mechanism and relationship with drama
writers. Second, the researcher conducted a number of interviews with TV drama writers to benefit
from their experiences, in addition to referencing past interviews – published online – with many
TV drama writers.
On the difficulties of carrying out the research, the researcher points out that collecting information
comes at the forefront of challenges faced, saying, "We faced great difficulties in obtaining
information; on the one hand there was a full lack of cooperation by the TV drama production
companies that we tried to communicate with inside.. To read more, please click here.
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أسبوعان من استقبال طلبات التق ّ
دم لمختبر الفنون في دورته الرابعة
يستمر استقبال طلبات التقدم للدورة الرابعة من مختبر الفنون بالتعاون مع معهد غوته حتى تاريخ  15حزيران/
يونيو .2017
يتوجه البرنامج إلى الفنانين والكيانات الثقافية السوريّة بهدف دعم ممارساتهم اإلبداعية في كافة أشكال
التعبير الفني ضمن القطاعات الفنية التالية :السينما والرسوم المتحركة ،المسرح والرقص وفنون األداء ،الكتابة
اإلبداعية ،الفنون البصرية بما يشمل الفنون التشكيلية والتجهيزات الفنية ومشاريع التصميم البصري
والغرافيكي ،الموسيقى.
هذا العام ،وبمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس المؤسسة وبنا ًء على عدد الطلبات التي تم استقبالها في
العام الماضي ،يضاعف البرنامج من عدد المنح السنوية المعتادة ليق ّدم في دروته الرابعة  20منحة إنتاجية تصل
قيمة الواحدة منها إلى  5000دوالر أمريكي .يتوجه البرنامج إلى الفنانين والمبادرات الفنية أينما تواجدت في
سوريا ولبنان واألردن ومصر وتركيا ،إضافة إلى بلدان المهجر في أوروبا.
لالطالع على شروط التقدم وتحميل االستمارة وملف األسئلة الشائعة يرجى زيارة موقعنا االلكتروني من
خالل الضغط هنا.
الستفساراتكم يرجى التواصل معنا على applications@ettijahat.org

Two Weeks of Receiving Applications for the Fourth Edition of
theLaboratory of Arts
In collaboration with Goethe-Institut, Ettijahat continues to receive applications for the fourth
edition of the Laboratory of Arts until June 15, 2017.
The program aims to empower Syrian artists and cultural organizations by supporting them through
a grant scheme, enabling them to produce original creative artworks in the following fields: Cinema
and Animation, Theatre, Dance, and Performance Art, Creative Writing, Visual Arts, including Fine
Arts, Installations, and Graphic Design, and Music.
This year, on the occasion of Ettijahat's fifth anniversary, and due to the large number of
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applications received last year, the Laboratory of Arts program is doubling the number of annual
grants to 20. The value of each is up to 5000 USD. The program is aimed at artists and artistic
initiatives wherever they are located in Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, Turkey, as well as the
countries of diaspora in Europe.
For conditions of participation, the application process and the FAQs, please click here.
For more information, contact us at applications@ettijahat.org

الدورة الخامسة من برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة تفتح أبوابها قريباً
تستعد مؤسسة اتجاهات إلطالق الدورة الجديدة من برنامج أبحاث :لتعميق ثقافة المعرفة للعام الخامس على
التوالي وذلك في بداية شهر تموز /يوليو  .2017وهو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرص تفرّغ للباحثين والباحثات من
السوريين والفلسطينيين السوريين الشباب ( 22عام إلى  40عام) في مجاالت البحث والدراسات الثقافية.
يسعى البرنامج إلى رفع مهارات الباحثين وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم إلنجاز مشروع بحثي يركّز على
مواضيع المرحلة الراهنة (قد يكون بحثهم األول خارج إطار الدراسة األكاديمية) بإشراف مباشر من باحثين
مخت صين في المجال الثقافي يشكلون اللجنة العلمية للبرنامج.
يركز البرنامج من خالل معايير اختيار الباحثين على المواضيع الراهنة في البحث الثقافي والتي ترتبط بما تمر به
سوريا اليوم وبالتغير الواضح في موقف الفاعلين الثقافيين والفنانين السوريين من ارتباطهم بالمجتمع وتحوالته
مما يؤدي بالنتيجة إلى تغير متوقع في دور الثقافة والفنون في سوريا في المرحلة القادمة.
ستشهد هذه الدورة زياد ًة في عدد المنح المقدمة وفي قيمتها ،كما سيتم توسيع المحاور النظرية المحددة
للمواضيع المشاركة لتشمل التراث والمهن اإلبداعية إلى جانب المحاور التي اعتمدت في الدورات السابقة.
يذكر أن هذا البرنامج يتوجه إلى الباحثين الشباب من األكاديمين وخريجي الجامعات من السوريين
والفلسطينيين السوريين في سوريا ودول الجوار وتركيا إضاف ً
ة إلى أوروبا.
ً
ّ
جميع المعلومات ذات الصلة بشروط التقدم فضال ً عن استمارة التقدم ستكون متوفرة على موقعنا االلكتروني
اعتباراً من بداية شهر تموز /يوليو  ،2017موعد إطالق الدعوة المفتوحة.
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The Fifth Edition of Research: To Strengthen the Culture of Knowledge is
Opening Soon
For the fifth year in a row, Ettijahat- Independent Culture is preparing to launch the new edition
of Research: To Strengthen the Culture of Knowledge at the beginning of July 2017.
This capacity-building program aims to provide full-time research opportunities for young Syrian
and Palestinian- Syrian researchers (22-40 years old) within the field of cultural studies. The
program seeks to enhance the researchers’ skills, providing them the tools and guidance to
accomplish their research project (The programme will probably be their first research endeavour
since their academic studies). Experienced cultural researchers, who constitute the program’s
selection committee, will directly supervise the projects.
The program will focus on current topics in cultural research that are relevant to the situation in
Syria. Topics will range in scope, but they will revolve around the changes in perspectives of
Syrian artists with regard to their relationship with society and the transformations it is witnessing.
This edition will witness an increase in the number of grants and their value. The theoretical scope
of topics covered will expand to include Heritage and Creative Professions as well as the topics
covered in the previous editions. The program is aimed at young Syrian and Palestinian-Syrian
academics and university graduates in Syria, neighboring countries, Turkey, and Europe.
All information relating to application terms and conditions as well as the application form will be
available on our website as of the beginning of July 2017.
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