
 

 

 

 

 2017تشارك في مهرجان ادنبرة  اتجاهات

 

 

 4في ادنبرة من  كاف-مهرجان دي والتي ينظمها منصة الفنون العربية في فعاليات اتجاهات تشارك مؤسسة

آب/ أغسطس وذلك في الذكرى السبعين لتأسيس مهرجان الفرنج، واحد من أشهر مهرجانات  27إلى 

تقوم المنصة بتقديم فرصة لمجموعة من الفنانين من المنطقة العربية المسرح والفنون في العالم، حيث 

 بتقديم أعمالهم المسرحية خالل الشهر.

في سياق المنصة وعن العمل الذي تقوم به وتوجهاتها  اتجاهات سيتم تقديم عرضٍ تعريفي عن مؤسسة

مدير التنفيذي للمؤسسة، للسنين القادمة وخصوصاً في سياق دعم الفن السوري في المهجر، كما يقوم ال

والتي يشارك بها المخرج حسن  الصبغة الكولونيالية عن الفن عبدهللا الكفري، بإدارة جلسة حوار بعنوان نزع

  الغريتلي، المخرج ديفيد غريغ، الكاتبة لواء يازجي والمبرمجة والمديرة الثقافية جمانة الياسري.

 



 

Ettijahat is participating in the Edinburgh Festival 2017 

 

 

In collaboration with Arab Arts Focus, a program organized by D-CAF Festival, Ettijahat will be 

participating in the Edinburgh Festival Fringe 2017 from the 4th to the 27th of August. This edition 

marks the 70th anniversary of the Edinburgh Festival Fringe, which is considered one of the most 

famous theater and arts festivals in the world. Arab Arts Focus presents an opportunity for a group 

of artists from the Arab region to showcase their theatrical works during the month-long festival. 

Under the Arab Arts Focus, a presentation will be given on Ettijahat, its work and its future plans, 

especially in the context of supporting Syrian art in exile. Ettijahat's Executive Director, Abdullah Al-

Kafri, will be part of a dialogue session entitled "The Decolonization of Art" along with the director 

Hassan Al-Gheritli, the director David Gregg, the writer Liwa Yazji and the cultural manager Jumana 

Al-Yasiri. 

 

 

 اتجاهات خارج الحدود.. لقاء مفتوح في

 

 

، 2017تموز/ يوليو  28مدينة بيروت لقاء مفتوحاً بعنوان خارج الحدود يوم الجمعة في مقرها في  اتجاهات نظمت

في   وهو عرض تقديمي لنتائج ورشة عمل ونقاش مفتوح في إطار تطوير مشروعٍ فني جديد يستهدف الشباب

 .مدينة بيروت، في مجال المسرح

بالتشارك مع أهم العاملين في مجال  جاء هذا اللقاء كنتيجة ختامية لورشة عمٍل امتدت على ثالثة أيام

المسرح في لبنان من مؤسسات وأفراد، وبالتعاون مع مؤسسة آرت آس فاونديشين السويسرية والتي تعمل 

 .في سياقات مشابهة في جتوب القوقاز وسويسرا

ير، المديرة تضمن اللقاء مناقشة مفتوحة ألهم األفكار التي تم العمل عليها، ونقاشاً مع السيدة داغمار ريخت

التنفيذية لمؤسسة آرت آس فاونديشين، والتي تقول: "خالل ورشة العمل التي امتدت لثالثة أيام، تبادل 

وآرت آس فاونديشين الخبرات حول التعليم الفني في سياق الصراعات السياسية، حيث انصب  اتجاهات أعضاء

 في إنشاء مدرسة للمسرح". اتجاهات تركيزنا على خطة



 

Outside Borders... An Open Meeting at Ettijahat 

 

 

On Friday, July 28, 2017, Ettijahat organized an open meeting entitled "Outside Borders" at its 

headquarters in Beirut. The meeting included a presentation on the results of a workshop and an 

open discussion aiming at developing a new art project that targets young people in Beirut in the 

field of theatre. 

This meeting came as a culmination of a three-day workshop held in collaboration with the most 

important actors and institutions in Lebanon’s theater community, as well as with the Swiss 

Artasfoundation, which works in similar contexts in the South Caucasus and Switzerland. 

The meeting included an open discussion addressing the important ideas and developments in the 

field, and a dialogue with Dagmar Reichert, the Executive Director of Artasfoundation. 

Dagmar Reichert said: “In a three-day workshop, members 

of Ettijahat and artasfoundationexchanged experiences about art education in the context of 

political conflict. Ettijahat's plans for a theatre school was the central focus”. 

 

 

 المقال األول

 بقلم فرديناند ريتشارد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روبيرتو شيمتا

 

، ضمن برنامج أولويات العمل الثقافي السوري، سلسلة من مقاالت الرأي بأقالم اتجاهات تنشر

السوريين. يهدف هذا النشاط إلى تسليط مجموعة من الخبراء والفاعلين الثقافيين السوريين وغير 

 الضوء على مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه العمل الثقافي السوري.

في المحور األول، تتناول مجموعة من المقاالت عالقة المضمون الفني مع الحدث العام ومفهوم 

  .الرسالة

 ملية اإلبداعية السورية؟من يحدد اليوم عدد وطبيعة المعايير الفنية التي تحكم الع

 ما هي خطوط ومحددات الرقابة الجديدة على األعمال الفنية داخل سوريا وخارجها؟



 

 كيف يمكننا استعراض حاالت مشابهة من العالم واالستفادة منها؟

يجيب السيد فرديناند ريتشارد رئيس مجلس إدارة مؤسسة روبرتو شيمتا على هذه األسئلة عبر 

  ."أراد عنوانها أن يكون "المقال األول اتجاهات مقالة خاصة لموقع

  

يصعب علّي، وأنا أكتب من منظور شخص غير سوري، اإلجابة عن كل سؤال إجابًة كاملة. وبينما يحرص المرء 

على احترام اآلالم المختلفة التي يعانيها الفنانون العرب هذه األيام، ثمة دائًما خطر التسبب بآالم غير ضرورية 

 .إلجابات غير الدقيقةبسبب ا

  

في معرض اإلجابة عن السؤال األول، فإن مفهوم "المعايير الفنية" في جوهره مضاد للديمقراطية، حيث إن 

المنطلق الذي يجب على كل سياسة ثقافية أو فنية اإلشارة إليه هو المادة األولى من إعالن حقوق اإلنسان، 

الكرامة والحقوق". والمساواة في الكرامة تعني عدم قبول  الذي ينص على أن "البشر جميًعا متساوون في

 .هيمنة ثقافة ما على غيرها، وأي تعديل في هذا المبدأ يكاد يشكل سلوًكا ديكتاتوريًا

  

من األهمية بمكان أن نتذكر أن هذه هي المادة األولى )وليست المادة الثانية، ما يعني أنها المادة األعم والتي 

واد( وأنها تنطبق على كافة أشكال وتجليات الواقع، والتي يمكننا أن نسميها هنا "العمل الفني". تتبعها بقية الم

وتنطبق كذلك على كافة أشكال التعبير الثقافي، بما في ذلك تلك األكثر تواضًعا بينها. لهذا نجد أن بعًضا من أبرز 

ا أو معزولين أو غير محترفين، وأعمالهم الفنية صناع الفن يمكن أن يكونوا غير متعلمين أو أميين أو صغاًرا جدً 

تحتوي لغات غير مفهومة، ولكنها في الوقت نفسه عالمية. ليس جوهر الترجمة ميكانيكيًا، بل جوهرها تحوالت 

 .الصوت، فالموسيقى شكل من أشكال الترجمة

  

حلة مبكرة جًدا من عمر ورغم غياب أي علم يخبرنا كيف ُولِدت الموسيقى، يعتقد بعض الشعراء أنه في مر

البشرية، حين كان البشر يستخدمون لغة بدائية ومحدودة تتألف من أصوات برية، شعر أحدهم باأللم الشديد 

نتيجة وفاة شريكه، فتغير حديثه مع الميت بفعل المعاناة، وبدأ ُينِشد. وكانت تلك لحظة والدة الموسيقى من 

لى مستويات ال تحتمل في الشرق األوسط، فإنها أيًضا مادة خام )أو المعاناة. ولئن كانت المعاناة قد وصلت إ

لعلي أصفها بأنها ركيزة( لصناعة الفن. أعلم أن فكرة كهذه قد تكون صادمة، ولكنها أيًضا الطريقة المثلى إليجاد 

 .نجانب إيجابي في هذه المعاناة. وقد كان الفن أيًضا وسيلة تواصل مع عالم الموتى، ومع الُمغيّبي

  

لذلك، ال يمكن ألي شخص أن يقرر، نيابًة عن اآلخرين، ما هو "الجميل" أو "المبتكر" أو "القيِّم"، إلخ. إنها مقاربة 

شخصية وعاطفية. من الطبيعي أن يرغب الشخص في مشاركة مشاعره الشخصية مع اآلخرين، ولكنها يجب 

 .أال تكون مبدأ أعمى

  

ذج لم يخَتره، ففي ذلك تناقض مباشر مع المادة األولى من إعالن حقوق ويجب أال يضطر أحد إلى التزام نمو

 .اإلنسان

  

أما فيما يخص مسألة الرقابة، فعبر التاريخ القديم والحديث، تتمحور مشكالت التعبير عن السلطة حول تزوير 

نا، توَضع األخالق جانبًا التاريخ. وهذا يعني أن السلطة تريد دائًما إعادة كتابة التاريخ لتحقق أهدافها. ومن ه

 الضغط هنا. على الدوام. لعل هذا من الطبيعة البشرية، ولعل تزوير التاريخ.. لقراءة المزيد يرجى

 

Article Number One 
By Ferdinand Richard, Chair of the Roberto Cimetta Fund 

 

As part of Ettijahat- Independent Culture’s Programme, the Cultural Priorities in Syria, 

we are currently compiling a series of articles addressing the challenges facing Syrian 

cultural work. These articles have been written by Syrian and non-Syrian experts alike, 

as well as various cultural actors. 

http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=e2d2124e67&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=e2d2124e67&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=7bdd050d7a&e=131a458108


 

The first topic the articles explore is the relationship between artistic content, public 

events, and message concepts. 

Today, who determines the nature of the artistic standards governing the Syrian 

creative process? 

What are the new red lines and censorship requirements governing art production 

inside and outside Syria? 

How can we review and learn lessons from comparable international cases? 

‘Article Number One’ By Ferdinand Richard, Chair of the Roberto Cimetta Fund, tries to 

highlight some possible answers.  

  

Writing from a perspective of a non-Syrian, it is difficult to answer each question in its entirety. 

While one strives always to be fully respectful of the different pains Arab artists are enduring 

nowadays, there is always the danger of causing unnecessary pain through pretence. 

Regarding the initial question the concept of "artistic standards" is by essence anti-democratic, as 

the starting point of any cultural or artistic public policy must refer to the Article 1 of the Universal 

Declaration of Human Rights, which states that "all human beings are equal in dignity and in 

rights". To be equal in dignity means that there cannot be any dominant culture and any alteration 

of this principle fringes upon the dictatorial. 

It is important to recognise that this is Article 1, (which is not article 2, therefore it must be 

considered as the most generic one, driving all the following ones) and that it applies to all forms of 

transcendences of the reality, which we could call here "The Art piece". It also applies to all forms 

of cultural expression, including even the most modest. This is why some great Art-producers could 

have been (or could be today) non-educated, illiterate, very young, isolated, non-professional, 

speaking incomprehensible tongues while at the same time being universal. Translation is not 

about mechanics. It is about vibration. Music is a translation. 

Although no science can tell us how music was born, some poets believe that, at the very early 

ages of humanity, when human beings had a very basic limited language, made of wild sounds, 

one of them was so hurt, so moved by the death of his/her companion, that his/her speech to the 

dead body became modulated by the suffering, and his/her voice started to chant. This was the 

birth of music, and it came out of suffering. Although suffering has reached unbearable levels in 

the Middle East, it is also a raw material (should I say an asset?) for future art production. I know it 

can be shocking to think like that, but it is also the single ultimate way to take something positive 

from such suffering.  Art is also a medium with the world of the Dead, with the Invisible. 

Therefore, no one person can decide for the others what is "beautiful", "innovative", "valuable", 

etc... It is a personal and emotive approach, and, although it is entirely normal to wish to share 

one's personal feelings with others, it cannot be erected as a dogma. 

... and no one should be forced to integrate with a model to which one has not chosen to integrate 

with, as this would be in direct opposition with this the very first article of the Universal Declaration 

of Human Rights.  

In terms of the issue of censorship, xxx in times both modern and passed, all the expressions of 

power issues are mostly related to the falsification of History. It means that The Power always 

intends to re-write history, in order to achieve its goals. From this perspective, ethics have always 

been and always will be put aside. In a way, this is human nature, and falsification of History will 

always.. To read more, please click here. 

http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=51c127cb51&e=131a458108


 

 

 لقاء مفتوح حول البحث الثقافي العلمي في الجامعة األمريكية في بيروت

 

 

بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت والجامعة األمريكية في بيروت  ثقافة مستقلة -اتجاهات نظّمت مؤسسة

وأسئلة الراهن السوري، تّم فيه مناقشة  ، حول البحث الثقافي العلمي2017حزيران/ يونيو  5يوماً مفتوحاً في 

مجموعة من الموضوعات الثقافية في الواقع الثقافي السوري، والتي تّم إنتاجها من خالل الّدورات األربع 

 .السابقة لبرنامجها السنوي أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة

  

لتحّديات التي تواجه الباحثين هدف اللقاء إلى فتح نقاش حول العمل البحثي، والتوقف عند مجموعة من ا

الشباب في عملهم فيما يخص القضايا الثقافية وارتباطاتها السياسية واالجتماعية األوسع. حيث تّمت مناقشة 

هذه التحّديات مع المهتمين من طالب الجامعات اللبنانية والباحثين األكاديميين والعاملين في مجاالت 

 .ي والفاعلين في المؤسسات السورية وغيرهاالمؤسسات اإلبداعية والمجتمع المدن

  

 2017وحتى  2014ضّم اللقاء جلستي نقاش مع مجموعة من الباحثين الذين أنجزوا أوراقاً بحثية خالل األعوام 

  .وذلك من خالل محورين أساسيين للقاء هما من المحاور االساسية التي تشكل اإلطار النظري لبرنامج أبحاث

  

 .الضغط هنا يلخص أبرز أحداث اللقاء يرجى  لمشاهدة فيديو

 الضغط هنا. للتقّدم إلى الدورة الخامسة من برنامج أبحاث يرجى

 .2017آب/ أغسطس  27 الموعد النهائي الستالم طلبات التقّدم

  

والمكتسبة خالل تركز النقاش في المحور األول حول "ديناميات التحول في الثقافات السوريّة الموروثة منها 

 الضغط هنا. الحراك في مراحله المختلفة"، حيث تّمت مناقشة بعض التحواّلت الثقافية.. لقراءة المزيد يرجى

 

Ettijahat Organizes an Open Meeting on Scientific Cultural Research at the 
American University of Beirut 

 

http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=5c1cd909a2&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=7747b3521f&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=7747b3521f&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=b1b6857926&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=b1b6857926&e=131a458108


 

On June 5, 2017, Ettijahat–independent culture, in cooperation with the Friedrich Ebert Foundation 

and the American University of Beirut, organized an open meeting on scientific cultural research 

and questions of the current Syrian reality. The meeting discussed a series of cultural topics related 

to the Syrian culture, which have been discussed throughout the previous four editions 

of Ettijahat's annual programme Research: To Strengthen Culture of Knowledge. 

The meeting was aimed at initiating a discussion on research work and at examining a range of 

challenges facing young researchers in their work on cultural issues and the associated political and 

social affiliations. These challenges were discussed with interested Lebanese university students, 

academic researchers, workers in the fields of creative institutions and civil society, and actors in 

Syrian institutions and other bodies. 

The meeting included two panel discussions with a group of researchers who completed research 

papers (2014 – 2017) related to the two main axes of the meeting, which also form the main axes 

of the conceptual framework for Research: To Strengthen Culture of Knowledge programme. 

To view a video summarizing the event's highlights, please click here. 

To apply for the fifth edition of Research: To Strengthen Culture of Knowledge programme, please 

click here. 

The application deadline is August 27, 2017. 

The first panel discussion entitled Inherited and Acquired Dynamics of Transformation in the Syrian 

Cultures during the Various Stages of Syrian Revolution addressed some of the cultural 

transformations that.. To read more, please click here. 

 

 

 وثيقة بصرية ترصد مشاهد الجمهرة في سوريا المعاصرة.. كتيّب فني لمحمد عمران

 

، على مختبر الفنونبرنامج  يعمل الفنان محمد عمران، أحد مستفيدي الدورة الثالثة من

، وهو عبارة عن كتيب فني يعيد إنتاج صورة الحشد في سوريا، منذ ثمانينات القرن جمهرةمشروع

الماضي حتى وقتنا الحاضر، بطريقة فنية مرتكزاً على الرسم كتقنية للتنفيذ وعلى النص المكتوب 

  الذي يقدم للرسم ويعرف بالحدث.

جمهرة المختارة والمرحلة التي وصل إليها تنفيذ المشروع عن الفكرة واألسلوب الفني ومشاهد ال

http://ettijahat.us13.list-manage1.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=b1a99951ea&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage2.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=81e46c5387&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=ba1eb4fe39&e=131a458108


 

  يتشارك معنا محمد عمران السطور التالية.

  

  

يشكل مفهوم الحشد أو الجمهرة، بالنسة لي، موضوعاً مغرياً ومادة ملهمة على مستوى التشكيل. فمنذ بداية 

الجماعة حاضر في أعمالي كما في  انشغالي على العنصر اإلنساني، سواء في النحت أو في الرسم، ومفهوم

 .2015/2016 انتظار والحقاً مجموعة 2005/2006 جمهور مجموعة

ليشكل، بشكل أو بآخر، استمراراً لمشروعي  جمهرة من هنا أتت الرغبة في إنتاج مشروع الكتيّب الفني

 الفني الشخصي.

  

متلقي التعرف على تاريخ سوريا قمت باختيار لهذا الكتيب مجموعة مشاهد تجسد فكرة الحشد، تتيح لل

 .المعاصر من خالل حامل الجمهرة بوصفها التعبير األكثر اقتراباً لمفهوم الجماعة

ارتبطت صورة الجمهرة، في أذهاننا مؤخراً بفكرة االحتجاج وخاصًة بعد االنتفاضات العربية. هناك سحر في حالة 

لمتين للجماعة والمكان. لذلك فإن حاالت مثل المظاهرة المظاهرة فهي تمنح الفرد شعوراً بالقوة واالنتماء ا

هي من المشاهد الحاضرة في  2011والتشييع خالل الفترة السلمية بداية االنتفاضة في سوريا عام 

 .مشروعي

مشاهد تجديد البيعة   في سوريا ما قبل الثورة، مثالً، كانت الجماهير تحتشد مكرهًة، أغلب األحيان، كما في

باألعياد الوطنية أو الستقبال رئيس دولة ما كزيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى سوريا  واالحتفال

نهاية األلفية الثانية. لذلك قمت باختيار بعض من تلك المشاهد للكتاب كحالة الجمهرة أثناء جنازة الرئيس 

 السابق.

  

والطالبية وأيضاً التجمعات على أبواب المؤسسات  من فترة الثمانينات قمت باختيار مشاهد كالمؤتمرات الحزبية

االستهالكية ومراكز توزيع المواد األولية والغاز فترة الحصار. المشهد الذي يتكرر خالل فترة الحرب الحالية. كما 

 الضغط هنا. يتضمن الكتيّب، أيضاً.. لقراءة المزيد يرجى

 

A Visual Document Exploring the Crowd Scenes in Contemporary Syria... A 
Work by Mohamad Omran 

 

The artist Mohamad Omran, a beneficiary of the third edition of the Laboratory of 

Artsprogramme, is currently working on a project entitled Crowd. The work takes the 

form of an art booklet that reproduces images of mass crowds in Syria from the 1980’s 

to the present day. The booklet relies on painting as an artistic technique, with written 

texts (captions) that introduce the paintings and the events they depict.  

Omran shares with us the following lines about the project's idea, its artistic technique, 

the selected crowd scenes, and its current stage of development. 

 

For me, the concept of the crowd has always been a tempting and inspiring subject at the level of 

composition. From the very beginning, I have been preoccupied with representing the human 

element in both sculpture and drawing. The concept of the crowd has always been present in my 

artwork, for example the Crowd collection 2005/2006 and later the Waiting collection 2015/2016. 

Hence comes my desire to produce the Crowd art booklet which is in one form or another, a 

continuation of my personal artistic project. 

For this booklet, I have chosen a collection of scenes depicting crowds so as to allow the viewer an 

opportunity to explore the history of contemporary Syria through the element of the crowd. I 

believe this to be the closest expression of the concept of the group. 
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Recently, the image of the crowd has been linked to the idea of protesting, especially after the 

Arab uprisings. I believe that there is an extraordinary magic in demonstrations, where they bestow 

on the individual a sense of strength and solid belonging to the group and the place. Therefore, 

cases such as demonstrations and martyrs funerals that occurred during the peaceful period at the 

beginning of the Syrian uprising in 2011 are part of the scenes present in my project. 

In pre-revolution Syria, for example, the masses were often obliged to gather and form crowds, as 

is the case in the scenes of renewal of allegiance, celebration of national holidays or the reception 

of foreign presidents, such as the visit of former French President Jacques Chirac to Syria in the 

1990s. Therefore, I have included some of these scenes in the booklet, along with crowd scenes 

from the funeral of the former president. 

From the 1980s, I have chosen scenes related to Al Ba'ath Party and student conferences, crowds 

waiting at the doors of consumer cooperatives, and raw materials and gas distribution centers 

during the siege period, which is a scene currently repeated during the ongoing war. The booklet 

also includes.. To read more, please click here. 

 

 

 العرض المسرحي بطاقة إلى أتالنتس في ألمانيا وهولندا

 

 

ألكسان، حيث تم تقديم تستمر جولة عروض العرض المسرحي بطاقة إلى أتالنتس من إخراج لينا عيسى وميار 

محطة ، بينما ستكون ال2017تموز/ يوليو  11إلى  9في ألمانيا من  الدولي للمسرح الحركي Full Spin مهرجان العرض في

 .2017تشرين الثاني/ نوفمبر  18إلى  8في هولندا من  مهرجان الرقص على الحافة القادمة في

حاصلة على دعم برنامج مختبر الفنون وهو عرض أدائي وتجهيز سمعي بطاقة إلى أتالنتس أحد المشاريع ال

 بصري عن عالقة اإلنسان والجسد بالبحر في إطار حسي تفاعلي وتاريخي.
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The Play A Ticket to Atlantis Continues in Germany and the Netherlands 

 

 

Directed by Lina Issa and Mayar Alexan, the play "A Ticket to Atlantis" continues its tour after 

performances at the International Full Spin Physical Theater Festival in Germany from 9 to 11 July 

2017. The next performance will be at the Dancing on the Edge Festival, which will take place in 

the Netherlands from 8 to 18 November 2017. 

"A Ticket to Atlantis" is one of the projects supported by the Laboratory of Arts programme; it is an 

audiovisual performance that explores the relationship of humans with the sea, under an 

interactive and historical framework. 

 

 

 الشعر السوري بعد الخروج من المكان.. مختارات وقراءة للكاتب أحمد قطليش

 

يعمل الكاتب أحمد قطليش، أحد مستفيدي الدورة الثالثة من برنامج مختبر الفنون، على تنفيذ 

ورقي ومسموع يرصد ، وهو كتاب أنطلوجيا صوتية للشعر السوري ما بعد تجربة اللجوء مشروع

بعض التغيرات التي تستمر في تغيير مسار الشعر السوري بعد مرحلة من الركود قبل الثورة إلى 

مرحلة من التخبط مع تسارع التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والفكرية التي بدأتها 

 .وري وما بعد اللجوءالثورة واستمرت في التغير من شكل إلى آخر مع التحوالت في الداخل الس

  

عن الفكرة والسياق يقول أحمد: "في هذه السنين صعدت بعض األسماء إما بسبب وسائل التواصل 

االجتماعي واالهتمام بالشأن السوري أو بشكل طبيعي حتى أن تسارع ظهورها هو أمر طبيعي مع كم 

وارتباكها في نفس المسار. وهنا نلمح  التغيرات غير المتوقعة التي تعصف بالتجربة الشعرية وتزيد من زخمها

تباينات وحروب باردة بين الشعراء. وهذا أمر جيد مع الوصول إلى مرحلة نستطيع أن نختلف فيها على الرؤى 

الشعرية أكثر من االختالف على الشكل الشعري. وإن كان بعض هذه المناوشات بين الشعراء تكون على 

أي العام بالقضية السورية في هذه المرحلة وترجمة الكثير من أشعار أرضية االتهام باستغالل اهتمام الر
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التجارب الجديدة والقديمة. ولكن يغيب عن أذهان البعض أن المساحة في الخارج مفتوحة على التجريب وعلى 

 ها".تقديم المنتج بغض النظر عن قيمة ومنحه الفرصة ليكون الحكم للجمهور ال للسلطة الثقافية التي كنا نحارب

  

يناقش الكتاب في مقدمة قصيرة بعض هذه التغيرات مع بعض اإلحاالت إلى تغيرات الشعر في ثورات أخرى 

 .لبلدان العالم، وسيترك للمتلقي أن يرى هذه التغيرات في عشرين تجربة مختلفة ال يتم تقييم أي منها

  

ب بناء على تفاعلهم واستمرارهم في العمل عن معايير اختيار التجارب الشعرية يقول أحمد: "تم اختيار التجار

اإلبداعي في المنفى. يتضمن الكتاب عشرين شاعراً وشاعرة من أجيال مختلفة وتجارب شعرية مختلفة ما 

 الضغط هنا. بين قصيدة النثر والتفعيلة والنثر الشعري الذي أصبح.. لقراءة المزيد يرجى

 

Syrian Poetry in Exile... Selected Poems and Readings by Ahmad Katlish 

 

 

The writer Ahmad Katlish, a beneficiary of the third edition of the Laboratory of 

ArtsProgramme, is working on a project to collect and prepare an audio anthology of 

post-asylum Syrian poetry. The project will produce a paper and audio book that 

monitors some of the changes that continue to modify the course of Syrian poetry after 

a period of recession (before the revolution) and during a stage of confusion caused by 

the acceleration of social, political, economic and intellectual changes initiated by the 

revolution. These events have continued to change poetry from one form to another 

that parallel the transformations occurring inside Syria and after asylum. 

 

On the idea and context, Katlish says, "During the past years, some poets have become well-

known, either because of social media and the increased attention to the Syrian issue, or naturally 

due to the number of unexpected changes that has affected poetry and increased its momentum 

and confusion at the same time. Here we can notice disparities and cold wars between different 

poets. This is a good phenomenon, especially as we reach a stage where we can disagree on poetic 

visions rather than on poetic form. We also notice that some of the arguments among poets are 

based on accusations of exploiting the public interest in the Syrian issue. Some people are unaware 

that the international cultural space is open to experimentation and to introducing new productions 

regardless of their value, where the public is given the opportunity to have the final say, rather 

than the cultural authority that we used to fight." 

In a short introduction, the book discusses some of these changes and makes certain references to 

developments that occurred in poetry during previous revolutions in other countries. The book will 

leave the reader to see for him/herself these changes in twenty different poetic experiences. 

On the criteria of selecting the poetic experiences, Katlish says, "The poetic experiences were 

chosen based on their involvement in the Syrian issue and continued creative work in exile. The 

book includes twenty poets of different generations and different poetic styles that range between 

prose poetry, standard poetry, and poetic prose, which has become.. To read more, please click 

here. 
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 صالح . بحث من إعداد رشاالموارد الثقافية المرتبطة بالقمح: محافظة السويداء نموذجاً 

 

 

الموارد الثقافية المرتبطة بالقمح. محافظة السويداء  أنجزت الباحثة رشا صالح بحثاً بعنوان

  أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة. ضمن إطار الدورة الرابعة من برنامج نموذجاً 

  

أبحاث باللغة لالطالع على ملخص البحث، إضافة إلى ملخصات بقية األبحاث ضمن الدورة الرابعة من برنامج 

   الضغط هنا. ، وللغة االنجليزية يرجىالضغط هنا العربية يرجى

  

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على رمزية القمح بالنسبة ألهالي السويداء من خالل تحديد الموارد 

يتعلق بزراعته وحصاده الثقافية المتعلقة به، تصنيفها ووصف الحالة االجتماعية والطقوس التي ترافق كل ما 

وطرق تخزينه وأنوع األطعمة التي تصنع منه. ال تعنى هذه الدراسة بالقمح كمورد اقتصادي أو غذائي، بقدر 

 اعتنائها به كمورد ثقافي يساهم في تشكيل ثقافة المنطقة ويؤثر على شكل الحياة فيها.

  

ضمون البحث قائلة: "في البداية كنت أنوي إنجاز من هنا جاء الدافع الذاتي للباجثة رشا صالح في اختيارها لم

بحث عن العادات والتقاليد المشتركة بين السويداء ودرعا من أجل أن يستخدم في السلم األهلي في 

المستقبل من أجل تخفيف حدة التوتر بين المنطقتين، ثم اختصرت بحثي إلى الموارد الثقافية المتعلقة بالقمح 

عريف بالمنطقة وعاداتها من خالل منتج رئيسي وهو القمح وليكون بداية لوضع خارطة في السويداء من أجل الت

 ثقافية بالمنطقة ممكن أن تساهم في المستقبل بتنمية المنطقة".

  

 الضغط هنا. عن صعوبات إنجاز البحث التي واجهتها، تركز رشا على نقطتين.. لقراءة المزيد يرجى

 

Cultural Resources Associated with Wheat: Al-Suwaida Governorate as a 
Model, by Rasha Salah 

 

The researcher Rasha Salah has conducted a research entitled Cultural Resources 

Associated with Wheat: Al-Suwaida Governorate as a Model, under the fourth edition 
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of Research: To Strengthen Culture of Knowledge programme. 

"At the beginning, I intended to conduct research on the common customs and traditions of Al-

Suwaida and Daraa in order to make the research available for future efforts to promote civil peace 

and the easing of tension between the two regions," said Rasha Salah. "I have focused my 

research on the cultural resources related to wheat in Al-Suwaida in order to introduce the region 

and its customs through a major product, namely wheat. This will be the starting point for 

developing a cultural map of the region, which could contribute to the development of the region in 

the future." 

On the difficulties she faced in completing the research, Salah focused on two points.. To read 

more, please click here. 

 

 

 الباحث إيالف بدر الدين يشارك في ورشة عمل دولية في جامعة ماربورغ

 

 

ورشة العمل  شارك الباحث إيالف بدر الدين، الحاصل على جائزة صادق جالل العظم للبحث الثقافي، في

تموز/  27التي انعقدت في مركز دراسات الشرق األوسط واألدنى في جامعة ماربورغ في ألمانيا بتاريخ الدولية

  .2017يوليو 

الذي ينجزه في إطار جائزة صادق جالل  ترجمة لغة الثورة السورية خالل الورشة محاضرة عن بحث قّدم إيالف

العظم، وشارك في جلسات نقاش مع باحثين من بلدان مختلفة كانوا قد أنجزوا أبحاثهم عن سوريا في العديد 

 من الجامعات األوروبية.

  

ء على أثر ترجمة اللغة المستخدمة في التعبير عن إلى تسليط الضو ترجمة لغة الثورة السورية يهدف بحث

مفردات الثورة السورية على الصورة التي تكونت لدى الغرب عن ما حدث ويحدث في سوريا. تقوم فرضية 

 الضغط هنا. البحث على.. لقراءة المزيد يرجى

 

http://ettijahat.us13.list-manage1.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=69dc0b60fc&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage1.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=af0a7b6267&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage1.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=af0a7b6267&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage1.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=af0a7b6267&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=500be0c969&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=500be0c969&e=131a458108


 

Researcher Elaf Badr El-Din Participates in the International Workshop at the 
University of Marburg 

 

 

Elaf Badr El-Din, winner of the Sadiq Jalal al-Azm Memorial Award for Cultural Research, 

participated in an international workshop held at the Center for Near and Middle Eastern 

Studies (CNMS) at University of Marburg in Germany on 27 July 2017. 

During the workshop, Badr El-Din presented a lecture on his research entitled Translating the 

Language of the Syrian Revolution, which he is completing as part of the Sadiq Jalal al-Azm 

Memorial Award. Additionally, he participated in discussions with researchers from different 

countries who have also engaged in research on Syria at many European universities. 

The research, Translating the Language of the Syrian Revolution, aims to highlight the impact of 

translating the language used in expressing the Syrian revolution on the image formed in the West 

about what has happened and continues to happen in Syria. The research hypothesis relies on.. To 

read more, please click here. 

 

 

استمرار استقبال طلبات التقدم للدورة الخامسة من برنامج أبحاث وجلسة أسئلة 
 مفتوحة

 

أبحاث: لتعميق ثقافة  برنامجفي استقبال طلبات التقّدم ضمن الدورة الخامسة من  اتجاهات تستمر مؤسسة

 .2017آب/ أغسطس  27وذلك حتى نهاية يوم  المعرفة

 الضغط هنا. جميع المعلومات ذات الصلة بشروط التقدم فضالً عن استمارة التقّدم متوفرًة عبر

  

الخامسة، وذلك يوم االثنين لكل من هو مهتم بالتقدم الى الدورة  جلسة أسئلة مفتوحة على الفيسبوك اتجاهات كما تعقد

 بعد الظهر بتوقيت بيروت. 5.30إلى  4.30آب/ أغسطس من الساعة  7
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برنامج أبحاث هو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرص تفرّغ لخمسة عشرة باحثة وباحثاً من السوريين والفلسطينيين 

ممن  -ن حياته المهنية في سوريا ممن أنجز حياته األكاديمية أو جزءاً م -السوريين الشباب ومن في حكمهم 

عاماً، في مجاالت البحث والدراسات الثقافية. يسعى البرنامج إلى رفع مهارات  40و 22تتراوح أعمارهم بين 

الباحثين وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم إلنجاز مشروع بحثي يركّز على مواضيع المرحلة الراهنة )قد يكون 

ألكاديمية( بإشراف مباشر من باحثين مختصين في المجال الثقافي يشكلون بحثهم األول خارج إطار الدراسة ا

 اللجنة العلمية للبرنامج.

  

يركز البرنامج من خالل معايير اختيار الباحثين على المواضيع الراهنة في البحث الثقافي والتي ترتبط بما تمر به 

لفنانين السوريين من ارتباطهم بالمجتمع وتحوالته سوريا اليوم وبالتغير الواضح في موقف الفاعلين الثقافيين وا

 .مما يؤدي بالنتيجة إلى تغير متوقع في دور الثقافة والفنون في سوريا في المرحلة القادمة

  

تشهد هذه الدورة زيادًة في عدد المنح المقدمة وفي قيمتها، كما سيتم توسيع المحاور النظرية المحددة 

راث والمهن اإلبداعية إلى جانب المحاور التي اعتمدت في الدورات السابقة. للمواضيع المشاركة لتشمل الت

يحّق المشاركة لكل من يتواجد داخل سوريا، لبنان، األردن، مصر، تركيا، باإلضافة إلى الباحثين المتواجدين في 

 أوروبا.

 

Ettijahat Continues to Receive Applications for the Fifth Edition 
ofResearch Programme And Conducts an Open Q&As Session 

 

 

Ettijahat continues to receive applications for the fifth edition of Research: To Strengthen Culture of 

Knowledge programme. The application window closes August 27, 2017. 

All information related to application requirements as well as the application form is available by 

clicking here. 

Ettijahat conducts an open Q&As on Facebook to all young researchers interested in joining the 

5th edition, taking place August 7th from 4.30 to 5.30 pm (Beirut time). 

This capacity-building programme aims to provide an opportunity for Syrian and Palestinian- Syrian 

young researchers (22-40 years old) to research within the field of cultural studies. The programme 

is a full-time commitment and seeks to enhance the researchers’ skills, giving them guidance and 

access to accomplish their research project (the programme will probably be their first such venture 

following their academic studies). Experienced cultural researchers, who constitute the Selection 

Committee of the programme, will directly supervise the projects. 

The programme will focus on current topics in cultural research that are relevant to the situation in 

Syria, especially on changes in the perspectives of Syrian artists with regard to their relationship 

with society and the transformations it is witnessing. 

This edition has increased the number of grants, as well as 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 project is aimed at Syrian researchers, including Palestinian-

Syrian researchers residing in Syria, Lebanon, Iraq, Jordan, Egypt, Turkey and Europe. 

 

 

 

http://ettijahat.us13.list-manage.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=2ed64bbee7&e=131a458108
http://ettijahat.us13.list-manage2.com/track/click?u=946d684408dbc4984c1c03879&id=4b06701986&e=131a458108


 

 

 تصدر قريباً  مختبر الفنون نتائج الدورة الرابعة من

 

 

طلباً  146لجان تحكيم مستقلة ومتخصصة من مجاالت ثقافية متنوعة بدراسة  5محكّماً في  15يعمل حالياً 

قبل أن تغلق نهائياً باب التقّدم للدورة الرابعة من  اتجاهات كامالً ومستوفياً للشروط استلمتها مؤسسة

خالل النصف األول ، حيث من المتوقع إصدار النتائج ونشرها 2017حزيران/ يونيو  15بتاريخ  مختبر الفنونبرنامج

 .2017من شهر آب/ أغسطس 

للعام الرابع بالتعاون مع معهد  ثقافة مستقلة -اتجاهات هو برنامج دعم للفنانين السوريين، تطلقه مختبر الفنون

الثقافية السوريّة بهدف دعم ممارساتهم اإلبداعية لتكون غوته، وتتوجه من خالله إلى الفنانين والكيانات 

متجاوبة مع األمكنة الجديدة الموجودين فيها، وإلى تعزيز أشكال التعبير الفنية وإتاحة الفرص أمام المبدعين 

المستقلين حتى يتمكنوا من تقديم أعمالهم الفنية، يهدف البرنامج إلى دعم إنتاج أعمال فنية جديدة في كافة 

شكال التعبير الفني واإلبداعي ضمن القطاعات الفنية التالية: السينما والرسوم المتحركة، المسرح والرقص أ

وفنون األداء، الكتابة اإلبداعية، الفنون البصرية بما يشمل الفنون التشكيلية والتجهيزات الفنية ومشاريع 

 التصميم البصري والغرافيكي، الموسيقى.

فنانين والمبادرات الفنية أينما تواجدت في سوريا ولبنان واألردن ومصر وتركيا، إضافة إلى يتوجه البرنامج إلى ال

بلدان المهجر في أوروبا. يضاعف برنامج مختبر الفنون في هذه الدورة من عدد المنح السنوية المعتادة بمناسبة 

في الدورات السابقة، ليقّدم  وبناء على عدد الطلبات التي تم استقبالها اتجاهات الذكرى الخامسة لتأسيس

 دوالر أمريكي. 5000منحة إنتاجية تصل قيمة الواحدة منها إلى  20في دروته الرابعة 

 

Results of Laboratory of Arts Fourth Edition to Be Announced Soon 

 

Fifteen judges in five independent judge panels specialized in various cultural fields are currently 

examining 146 completed applications received by Ettijahat prior to June 15, 2017, the final 

deadline for the fourth edition of the Laboratory of Arts programme. The results are expected to be 

announced by mid of August 2017. 

The Syrian Artist Support Programme - Laboratory Of Arts is a programme launched by Ettijahat- 

Independent Culture, in cooperation with the Goethe-Institut. It directs its focus at Syrian artists 

and cultural organisations, and seeks to create a supportive and free environment for creative 

practices, responding to new possibilities as they emerge. It also aims to empower artists and 



 

organisations, enabling them to accomplish and develop their creativity through substantial grants, 

within the following artistic formats: Cinema and Animation, Theatre, Dance, and Performance Art, 

Creative Writing, Visual Arts, including Fine Arts, Installations, and Graphic Design, and Music. 

The programme is aimed at artists and existing initiatives in Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, and 

Turkey, as well as countries of refuge and exile in Europe. This edition of the Laboratory of Arts 

programme, on the occasion of Ettijahat's fifth anniversary, and due to the large number of 

applications received last year, is doubling the number of annual grants to 20. The value of each 

grant is up to 5000 USD. 

 


