READ THE ROOM

جـــــس نبــــض

2#

عابرات وعابرو األوطان:
َ
من ّ
يردن
هن/م وماذا
ويريدون؟
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تقرير عاجل عن املجتمعات
الفنية العربية الحديثة يف
أوروبا

نادية رشيف

«جس نبض» ٢#
َ
هنّ
عابرات وعابرو األوطان :من /م وماذا يردن ويريدون؟
تقرير عاجل عن املجتمعات الفنية العربية الحديثة يف أوروبا
كتابة :نادية رشيف
مقابالت الفنانات/ين أجرتها ألني خوري وعيل طالباب وكرمي
قطان ونادية رشيف وربا طوطح.
حترير :مي أبو الدهب وكرمي قطان
تنسيق :رمي الشلة
ترجمة من اإلجنلزيية :نوارة بالل وزكرياء أعليلش
تدقيق لغوي :ياسمني حاج
تصميم جرافييك :سوار قريطم
تكليف ونرش«مفردات»
هذا الكتيب جزء من مرشوع «أصوات متمزية» وهو مدعوم
جزئيًا من قبل وزارة الخارجية األملانية ،ومن َتج بدعم من املجتمع
الفلمنيك وبالتعاون مع مؤسسة أليانز الثقافية.

مفردات
شارع «الباتوار» ٤
بروكسل١٠٠٠ ،
بلجيكا
www.mophradat.org
© مفردات ٢٠٢١
«جس نبض» سلسلة من الكتيبات تصدرها «مفردات» عن

األسئلة اليت تؤثر علينا ككل وكمجتمع« .كل» هم أناس يف
ً
ومزنل ،ويهتمون حبارضه،
أي مكان يعتربون العامل العريب وط ًنا

ويطمحون إىل املشاركة يف صياغة مستقبله من خالل مجموعة
متنوعة من املمارسات الفنية.

املقدمة

ّ
املكلف من «مفردات» إىل
يهدف هذا البحث
عرض حتليل مقارن عن التحديات اليت تواجه
فنانات/ي الشتات العريب الحديث يف أوروبا ،وتقدمي
االقرتاحات للربمجة واالسرتاتيجيات املحتملة
القادرة عىل االستجابة املثىل الحتياجات املجتمع.

يف سياق تزايد حركة الفنانين العرب بشكل كبري نيب املنطقة وأوروبا

عىل مدى السنوات العرش املاضية ،أدركت «مفردات» بصفتها منظمة
َ
عابرات وعابرو األوطان :من ّ
يردن ويريدون؟
هن/م وماذا

فنية تهدف إىل خلق فرص للفنانات/ين العرب الحاجة امللحة إىل تطوير
فهم دقيق للتكوين الدميوغرايف ملجتمعها الفين والظروف اليت يواجهها.

تسعى «مفردات» ١يف عملها نيب بروكسل وأثينا إىل جمع املؤسسات الفنية
َ
يتشاركن/ون القيم التقدمية
والفنانات/ين والقيمات/ين الاليت/الذين
َ
ّ
أصواتهن/م املمزية وجيادل َنها/ونها .لذا بدا هذا البحث
ويستمعن/ون إىل
رضور ًيا لضمان برامج مستنرية يف تأسيسها.

متاشيًا مع الزتامها جتاه كل من األجيال الجديدة من الفنانات/ين يف
ّ
منهن/م عىل مدى العقد املايض إىل أوروبا ،رأت
املنطقة واملهاجرات/ين
«مفردات» ّ
أن الوقت اآلن هو األمثل لالستجابة لرضورة إجراء حبث/حتليل
نوعي للمواد واملوارد املتاحة داخل املنظمة واملتعلقة مبجتمع املتقدمات/

ين للمنح والحاصالت/ين عليها ،وذلك من أجل التأكد من أن األسئلة اليت
تطرحها املنظمة والفرص اليت ختلقها تتوافق مع الظروف املعيشية ورغبات
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هذا املجتمع الكبري .يف البداية هدف البحث إىل حتديد نهج والدفاع عنه ،بناءً
عىل فهم أفضل وأكرث شمولي ًّة ملا حيدث داخل املنطقة وخارجها.
ً
ُخطّط لهذا البحث قبل مطلع الجاحئة ،لك ّنه ُع ّدل ُ
الحقا
وصقل

لضمان مراعاة التغيريات اليت واجهتها/ها الفنانات/ون نتيجة هذا الوضع

االستثنايئ .ومع ذلك ،فإن الهدف من البحث نفسه مل يركز عن قصد عىل أي
٢
ّ
ليتمكن من حتديد خصائص واجتاهات أوسع.
أزمة أو قضية معينة ،وذلك
يُعىن بالتقرير هذا أن يكون أداة تستخدمها املنظمات األخرى اليت

تعمل مع نفس املجموعة املستهدفة – فنانات/ين من العامل العريب أو
حامالت/ي هوية العامل العريب – ّ
لتوجهها يف التخطيط ملشاريع خدمية
تتكيف مع احتياجات الفنانات/ين.

ويف نفس الوقت ،تؤكد الكاتبة بشــدة عىل رضورة عدم التعامل مع هذا
التقرير حتت أي ظرف بصفته ً
دليل ّ
ميكن من اســتغالل هذه املجموعة
املســتهدفة .تهدف هذه الدراسة إىل إنتاج اسرتاتيجيات مرشوع مناسبة

تتكيــف مــع احتياجات املجموعة وواقعها ،وليس إىل ترمزيها أو حتميلها

هوية اخزتالية.
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ّ
توصل البحث إىل االستنتاجات والتوصيات التالية:

رضورة إعادة تعريف الفهم الجغرايف ملوقع

الفنانات/ين العرب

إدراك غلبة عبور األوطان والدعوة إىل الوصول الشامل

واألوسع إىل املنح وأشكال الدعم األخرى

توطيد وحتليل واستقراء البيانات واملوارد املتاحة اليت
ُجمعت عىل مدار العقد املايض من الدعم
التوصل إىل أشكال جديدة من الدعم املادي
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املراجع
ّ 1
تنفذ «مفردات» برامج للفنانات/ين
ّ
وتقدم مختلف
واملهنيات/ين الفنيات/ين
أنواع مخططات الدعم لهن/م .نيب عام ٢٠١٥
وّ ،٢٠٢٠
قدمت «مفردات»  ٢٥مخطط دعم،
َ
طلب تقدمي للمنح ،ودعمت
واستلمت ٢،٩٣٤
ً
فردة/فر ًدا موجودات/ين يف  ٨١مدينة
٤٨٢
ً
[كانت األكرث ترددا منها القاهرة ( )١١٣وريبوت
( )٨٧وبروكسل ( )٢٤وبرلني ( )١٩وباريس
( )١٩ورام هللا ( )١٩ولندن ( )١٤ونيويورك ()١٥
وعمان ( )١٣ودمشق ( )١٠واإلسكندرية (.])١٠
 2عند إجراء املقابالت ،كان معظم الفنانات/
ين الاليت/الذين قوبلن/وا غري ّ
متأثرات/ين

َ
ضمنن/
بالوباء ،مع العلم ّأنهن/م كنّ /انوا قد
وا ً
منحا جارية وزماالت فنية والزتامات
إنتاجية حىت نهاية العام ذاك .أما الفنانات/
ين املقيمات/ين يف برلني وأمسرتدام وأوسلو
فكنّ /كانوا كذلك حاصالت/ين عىل «منح

بدعم
عمل» و«منح الطوارئ/كورونا»
ٍ
من حكوماتهن/م ًّ
كل ً
تباعا .لكن رغم ّ
أن
املقابالت/ين ّ
عبن/وا عن ثبات ما ّدي يف العام
األوّل من الجاحئة ( ،)٢٠٢٠مثة عدم يقني كبري
ّ
املتوقع أن
خبصوص عام الجاحئة الثاين ،فمن
تستمر االنتكاسات االقتصادية وتقليصات
املزيانية يف الفضاء الثقايف.

املنهجية
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ّ
تفحص طلبات التقدمي سعى البحث الذي أجرته املستشارة املستقلة

نادية رشيف وبدعم من العديد من الباحثات/ين إىل إجراء حتليل متمعن

للمتقدمات/ين وطلبات االلتحاق رببامج «مفردات» من أجل تقييم

احتياجات وظروف مجموعة الفنانات/ين املعنيات/ين .نظر البحث يف

البيانات املتعلقة باملتقدمات/ين واملستفيدات/ين من مخططات وبرامج
دعم «مفردات» منذ عام  ٢٠١٥ويف محتوى الطلبات املقدمة إىل سبعة
٣
مخططات دعم نُرشت نيب عامي  ٢٠١٨و.٢٠٢٠

مقابلة الفنانات والفنانين يستند التقرير ً
أيضا إىل حتليل معلومات
ُجمعت أثناء املقابالت الشخصية املتعمقة عىل النحو التايل )١ :مقابالت

أجرتها نادية رشيف نيب آذار/مارس وأيار/مايو  ٢٠٢١مع أربع/ة عرشة/ر
فنانة/اً وممارسة/س فن تقدمن/وا إىل برامج «مفردات» أو حصلن/وا عىل
منحة منها والاليت/الذين تقل أعمارهن/م عن ً ٣٠
عاما ويقمن/ميون داخل
ُ
العامل العريب وخارجه )٢ .مقابالت أجريت نيب حزيران/يونيو وترشين
األ ّول/أكتوبر  ٢٠٢٠من قبل أربع/ة باحثات/ين ،ومص ّنفة وفق املجال،
وشملت الفنون البرصية واملوسيقى واألدب وفنون األداء ،مع ست/ة
وثالنيث فنانة/اً مقيمات/ين وناشطات/ين يف أوروبا وينتمني/ون إىل ما

أطلقت عليه «مفردات» «جيل ما بعد الربيع العريب» من املمارسات/ين
الاليت والذين تشكلت آفاقهن/م الثقافيةّ ،
أقله جزئيًا ،عرب أحداث عام .٢٠١١

تقص ّ
ّ
النعات يقدم التقرير بيانات كمية وتقييمات لها ،باإلضافة

إىل وصف نوعي وحتليل لوجهات نظر املجتمع الفين الذي تعمل

معه «مفردات» .من نيب ما يقدمه التقرير استقصاءٌ شامل للمزيات
االسرتاتيجية واألمناط النموذجية للمجتمعات املذكورةّ ،
موض ًحا بأمثلة

وبيانات ذات صلة ،وسلسلة من املقرتحات املبنية عىل هذه النتائج

السرتاتيجية «مفردات» الشاملة.
املراجع

 3مخططات الدعم السبع يه« :منح للفنانين
 »٢٠١٨الجولة األوىل؛ «منح للفنانين »٢٠١٨
الجولة الثانية؛ «منح للفنانين  »٢٠١٩الجولة
األوىل؛ «منح للفنانين  »٢٠١٩الجولة الثانية؛

«منح للفنانين  »٢٠٢٠الجولة األوىل؛ «منح
للفنانين  »٢٠٢٠الجولة الثانية؛ ومخطط الدعم
«مصلحة مشرتكة .»٢٠٢٠
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النتائج
10
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ما يه خصائص املجموعة املستهدفة؟
تركيب ّ
متنوع من املتقدمات/ين من نيب طلبات التقدمي ،كانت نســبة

الرجال ( ٪٥١متوافقي الجنس أو عابرين جنسـيًا) ،يف حني كانت نســبة النساء
( ٪٤٢متوافقات الجنس أو عابرات جنسـيًا) ،فيما أفصحت نســبة  ٪٧من

طلبات التقــدمي بوضوح أن صاحباتها/أصحابها «ينتمني/ون أو انتمني/وا
إىل طيف أوســع من الهويات الجندرية» أو ّ
فضلن/وا عدم اإلجابة.
ُولــد الجــزء األكرب من املتقدمات/ين نيب عامي  ١٩٩١و – ١٩٩٥وبالتايل

رتتاوح أعمارهــن/م نيب  ٢٦و - ٣٠وميثلــن/ون  ٪٢٨من املتقدمات/ين .ت/
ميثــل املتقدمات/ون املولودات/ون نيب عامي  ١٩٨٦و( ١٩٩٠أي رتتاوح

أعمارهن/م نيب  ٣١و )٣٥نســبة  ٪٢٦من املتقدمات/ين فيما ت/ميثل

املولــودات/ون نيب عامي  ١٩٨١و( ١٩٨٥أي رتتاوح أعمارهن/م نيب  ٣٦و)٤٠

نسبة  ٪٢١من املتقدمات/ين.

 ٪٢٨من املتقدمات/ين يبلغن/ون ّ ٢٦
حت ً ٣٠
عاما
 ٪٤٢من املتقدمات/ين ّ
كن نساء
يعشن/ون يف  ٥٤دولة مختلفة
اختربن/وا مسار هجرة ّ
َ
مؤقتة أو دامئة
٪٦٢
َ
يعشن/ون خارج العامل العريب
٪٣٠
ُح ّددت أكرث من  ٥٤دولة مختلفة عىل أنها «املوقع الحايل» ملقدمات/ي

الطلب .كان أهم بلدين من حيث التقدمي مرص ( )٪٣٠ولبنان ( ،)٪١٢وتبعتها
ً
أهمية بالتساوي فلسطني واملغرب وفرنسا وأملانيا والواليات املتحدة ( ٪٥من
املتقدمات/ين من كل بلد) .أقام ثلث املتقدمات/ين من العامل العريب خارج
العامل العريب وقت تقدمي الطلب .وكانت نسبة  ٪٤٧من املتقدمات/ين من

العامل العريب املوجودات/ين خارج العامل العريب من النساء.
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َ
عابرات وعابرو األوطان :من ّ
يردن ويريدون؟
هن/م وماذا

ال ميكن لهذه األرقام أن تقودنا إىل استنتاج ّ
توجه بعينه مبين عىل الجندر

أو الدميوغرافيا العمرية يف البيانات الكمية املجمعة .ومع ذلك ،فقد أظهر

محتوى الطلبات الواردة بوضوح عموم خاصية واضحة واحدة ضمن

املجتمع املدروس :التنقل أو عبور األوطان.

مجتمع متنقل/عابر لألوطان حىت وإن أشــارت/ر غالبية املتقدمات/
ّ
يــن إىل تواجدهـ ّ
بلدهن/م األصيل وقت تقدمي الطلب ،فقد أظهر
ـن/م يف

التحليــل النوعــي لـ  ٥٨من الطلبات الواردة من «داخل البلد» أن أكرث من
 ٪٦٢مــن املتقدمات/يــن يتم ّتعن/ون بتجربة الهجرة خارج العامل العريب
ً
أو ّ
أن حياتهـ ّ
عامل عابرًا لألوطان ،ما جيعل معيار التنقل/عبور
ـن/م حتــوي
ً
ً
واضحا يف البداية.
غلبة مما كان
األوطــان أكرث

ّ
أكــدت املقابالت ً
أيضا هذه الغلبة وأظهرت أن املتقدمات/ين
ً
يواجهـ َ
أنواعا مختلفــة من الهجرة :الهجرة املتقطعة ،والهجرة طويلة
ـن/ون
12

األجــل ،والهجــرة الطوعية ،والهجرة القرسية ،أو التنقل املنتظم عرب الحدود.
كمــا أن الهجــرة ال حتدث فقط من العامل العريب إىل أوروبا ولكن ً
أيضا من
أوروبا إىل العامل العريب ،وداخل العامل العريب نفســه ،وذها ًبا وإيا ًبا نيب العامل
العريب وأوروبا.

ال ّ
تتم الهجرة من العامل العريب إىل أوروبا فحسب إمنا
كذلك من أوروبا إىل العامل العريب ،ويف داخل العامل العريب
نفسه ،وذها ًبا وإيا ًبا نيب العامل العريب وأوروبا.
ميكننا االستشهاد حباالت الفنانات/ين الاليت/الذين درسن/وا يف
َ
يعشن/ون داخل حدود بلدان متعددة
الخارج ،والفنانات/ين الاليت/الذين
وخارجها ،أو املهاجرات/ين من الجيل الثاين الاليت/الذين ولدن/وا نشأن/

عال وعادوا إىل بلد عائلتهن/م األصيل
وا يف أوروبا وحصلن/وا عىل تعليم ٍ
ّ
ولكنهن/م مازلن/مازالوا عىل عالقة مع البلد الذي ولدن/وا فيه.

توضح هذه األمثلة تنوع طبائع التنقل عرب الحدود وتكرُّر الخاصية
هذه ضمن املجموعة املستهدفة .ال ّ
تتم الهجرة من العامل العريب إىل أوروبا
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فحسب إمنا كذلك من أوروبا إىل العامل العريب ،ويف داخل العامل العريب نفسه،
وذها ًبا وإيا ًبا نيب العامل العريب وأوروبا.
درجات متفاوتة من التحرك أظهرت املقابالت أن الفنانات/ين
َ
يعتمدن/ون درجات متفاوتة من التنقل ،واملقصود
والعامالت/ين يف الفن

بها سهولة الحركة نيب بلد وآخر.

غالبًا ما تؤثر درجة القدرة عىل التنقل عىل احتياجات املتقدمات/

ين .يشري كل من محتوى الطلبات واملقابالت إىل وجود صلة نيب مستوى

القدرة عىل التنقل ونوع الدعم املطلوب :املتقدمات/ون الاليت/الذين
ّ
إدراجهن/م يف الجزء السفيل من خارطة التنقل (فنانات/ون من
ميكن

العامل العريب مقيمات/ون يف العامل العريب بال أبعاد عابرة لألوطان أو
ّ
الفنانات/ون العرب املقيمات/ون خارج العامل العريب لفرتة طويلة وقلما
يعدن/يعودون إىل العامل العريب) غالبًا ما يطلنب/ون ً
دعما ماد ًيا لتطوير
أعمالهن/م محليًا ،يف حني أن من ينتمني/ون إىل مواقع أعىل يف خارطة

التنقل ،غالبًا ما يتقدمن/ون بطلبات مرتبطة بتكاليف التنقل ،مثل طلب
دعم السفر لفعاليات عابرة لألوطان مثل دعوة فنانة/ن مقيمة/م يف بلد

آخر ،أو تنظيم رحلة حبثية.

كان منطقيًا ً
إذا أن تشري املقابالت ً
أيضا إىل الرابط نيب درجة القدرة

عىل التنقل وأنواع املشكالت اليت ت/يواجهها الفنانات/ون .عند خوض

جتربة الهجرة ،ت/يتعرض الفنانات/ون ممن لديهن/م درجة أقل من

التنقل إىل مشكالت إدارية ،مثل الحصول عىل تأشرية أو إجياد مكان للعيش
أو جتديد التأشرية وتصاريح اإلقامة.

عند خوض جتربة الهجرة ،ت/يتعرض الفنانات/ون
ممن لديهن/م درجة أقل من التنقل إىل مشكالت
إدارية ،مثل الحصول عىل تأشرية أو إجياد مكان
للعيش أو جتديد التأشرية وتصاريح اإلقامة.
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َ
عابرات وعابرو األوطان :من ّ
يردن ويريدون؟
هن/م وماذا

يف ذات الوقت ،كشفت املقابالت أن جميع الفنانات/ين حديثات/ي

14

العهد يف قطاع فين محيل معني – الفنانات/ين املهاجرات/ين يف بلد جديد

أو الفنانات/ين الناشئات/ين يف بلدانهن/م الحالية – جيدن/ون صعوبة يف
الفهم والتفاعل والربط مع قطاع الفن يف محيطهن/م املحيل.
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كيف ّ
تتصل باملشهد املحيل؟
ترسيخ نقاط البداية َتشارَكت/ك كل الفنانات/ين الاليت/الذين
َ
قدمن/وا إىل بلد جديد أو ّ
كن/كانوا نشأن/وا يف البلد الذي
قوبلن/وا سواء

كربن/وا فيه  -سواء ّ
كن/كانوا يف بداية حياتهن/م املهنية أو أكرث استقرارًا -
ُ
حقيقة صعوبة فهم ميدان الفن والتنقل فيه يف بداية خوضه .ذكرت نقطتا

دخول رئيسيتان واختارتهما/هما الفنانات/ون مرارًا وتكرارًا للتعامل مع

هذه الصعوبة :الربامج األكادميية أو التعليمية واملرشدات/ين والفرص

املتعلقة باإلرشاد.

تلعب املؤسسات األكادميية والربامج التعليمية
دورًا يف غاية األهمية
دعما ماد ًيا وإدار ًيا ومهنيًا ً
توفر الجامعات ً
هاما ،وقد أشيد بدورها

يف تسهيل الدخول يف سياق جديد ،سواء تعلق األمر بالعامل الفين يف البلد

َ
هاجرن/
األصيل أو املشهد الثقايف يف بلد جديد .باملقارنة ،فإن الاليت/الذين
وا ّ
باتباع سبل أخرى ،اضطررن/وا إىل مواجهة حتديات إضافية جمة.
ومع ذلك ،فقد ذكرت/ر ً
أيضا بعض الفنانات/ين صعوبات اجتياز البوابة

األكادميية أو التعليمية :الرسوم الدراسية أعىل لغري األوروبيني وال يتوفر
الدعم الحكومي دامئًا طوال مدة الدراسة؛ ويكون توفري نفقات املعيشة
اليومية هو الجزء األصعبّ .
حتد هذه العوائق من عدد الفردات/األفراد

القادرات/ين عىل االستفادة من تلك الفرص.

أكدت/د الفنانات/ون األكرث استقرارًا أن املؤسسات التعليمية
واإلقامات الفنية تلعب دورًا ً
هاما يف فتح أبواب جديدة للتواصل مع بلد
جديد والقيمات/ين عىل الفن واملساحات الفنية واملنظمات ملشاركات

مستقبلية وتعزيز عالقتهن/م مع مكان معني.
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يردن ويريدون؟
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مثّة حاجة إىل مرشدات ومرشدين وبرامج توجيهية
استشهدت/د الفنانات/ون الاليت/الذين قوبلن/وا دون ّ
سن الثالنيث،

وبأغلبية ساحقة ،بالخربات املتعلقة بالتوجيه واإلرشاد بصفتها نقطة دخول
رضورية إىل قطاع الفن ومطلوبة للغاية.

ّ
يتمكن/وا من التسجيل يف برامج اإلرشاد ،أوكلت/ل الفنانات/
عندما مل

ون الاليت/الذين قوبلن/وا هذا الدور إىل مدرّسات/ين جامعيات/ين أو

مديرات/ي برامج أو مرشفات/ين سابقات/ين عىل العمل أو التدريب ،أو
إىل فنانات/ين أكرث خربة َ
التق َ
ني/وا بهن/م أثناء ورشة عمل.
ٌ
مزيد من الفنانات/ين املستقرات/ين عن رغبتهن/م يف توجيه
أعرب

الشباب ،وتشاركن/وا يف االعتقاد بأن اإلرشاد عنرص حاسم يف شبكة عالقات

الفنانة/ن.
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من نقطة االنطالق وإىل السياق املحيل:عمل ّية ّ
مركبة للغاية

تفيد كل من الربامج التعليمية وبرامج اإلرشــاد يف فهم أفضل لبيئة جديدة،
يطرأ ٍّ
حتد جديد عندما ينتهي برنامج اإلرشــاد وت/يضط ّر الفنانة/ن إىل
اســتيعاب املشــهد من حولها/ه بذاتها/ه .ذكرت نقطة االنتقال كل من
الفنانات/يــن املهاجرات/ين وغري املهاجرات/ينً .
وتبعا للمقابالت،

يســتطيع عامالن تيســر تلك املرحلة االنتقالية ،هما دائرة من األصدقاء

وشبكات عالقات مؤسساتية محلية.

تلعب الصداقات الشخصية دورًا ً
هاما يف بناء
العالقات والروابط
تلعب الصداقات الشخصية دورًا ً
هاما يف بناء العالقات والروابط

داخل هذا السياق .وقد أشري مرارًا وتكرارًا إىل أهمية املساحات الودية

وغري الرسمية واملفيدة اجتماعيًا بصفتها وسيلة لتحسني التواصل وبالتايل

االندماج يف قطاع الفن املحيل .تتيح هذه الدائرة تقدمي التوصيات والنصائح
واألنشطة واإلجراءات اليت جيب القيام بها ،كما تُ ّ
عد دوائر األصدقاء طريقة
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فعالة ملقابلة أفراد آخرين متشابهات/ي الفكر وتوسيع دائرة املعارف

والعالقات باألقران.

للمؤسسات املحلية النشطة واملرئية وقع كبري
إذا كانت نقطة االنطالق تســاعد عىل فهم املؤسســات املوجودة ،فال

ت/يزال الفنانات/ون حباجة إىل وقت للتواصل مع مؤسســات أو مســاحات
معينة وفهمها .تعمل الشــبكة املؤسســية املحلية الكثيفة واملتنوعة

والفعالة عىل ترسيع إنشــاء الروابط املحلية ضمن الســياق املحيل بشكل
ملحوظ .رتتك املؤسســات النشطة واملرئية ،اليت تنظّم األحداث وتوفر

ً
ظروفا ّ
متكن الفنانات/ين من االلتقاء والتواصل
مســاحات مفتوحة وتتيح
مــع اآلخرين ،أثـرًا كبريًا عىل الطريقة اليت ت/يتكيّف بها الفنانات/ون مع
سياق معني.

استشهد رببلني ً
ُ
مثال ً
جيدا عىل ذلك ،فقد أدى التجمع الكبري للمؤسسات

واملنظمات واملجموعات اليت تعمل من العامل العريب أو حوله إىل خلق بيئة
ّ
تسهل عىل الفنانات/ين الوافدات/ين إىل املدينة خلق عالقة معها برسعة
ويف املجال أو املجتمع املعين.
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هن/م وماذا

ّ
الخاصة بالفنانات/ين
ما يه الهموم
املقيمات/ين يف أوروبا؟
يثري عبور األوطان أو التنقل أو الزنوح القرسي عد ًدا من القضايا املحددة
اليت تؤثر عىل الفنانات/ين املهاجرين/ات.

دافع قوي لبناء مجتمعي أكدت/د فنانات/ون من مجاالت فنية
مختلفة أهمية املساحة املجتمعية والتعاون ،وقد ّ
حتدث كثري ٌ من

الكاتبات والكتاب املقيمات/ين يف أوروبا عن االحتياج إىل التواصل ولقاء
كاتبات وك ّتاب متشابهات/ي الفكر وبناء الشبكات وعن غياب الفعاليات

واملساحات لتحقيق تلك االحتياجاتّ .
عب العديد ممن قوبلن/وا يف قطاع

املوسيقى عن احتياجهن/م إىل شبكة رسمية أو هيكل دعم ،ومع ذلك ،هناك

18

تشكك بشأن ما جيب أن يكون الرابط امللزم ألعضاء الشبكة .شدد أحد

الكتاب عىل أن الحاجة إىل املجتمع ال ينبغي أن تقوم عىل الهوية وأن هناك
حاجة ملحة للتوسع ،إلجياد أفكار ومشاريع جديدة تتجاوز مسألة الهوية.

ذكرت/ر املوسيقيات/ون رضورة الحفاظ عىل شعورهن/م باالنتماء إىل
سياق أكرب يلعب دورًا ً
مهما يف مشاركة الفرص والخربات ،إىل أن يصبح

منصة ملناقشة وإجياد حلول للتحديات املشرتكة ولكن دون اإلشارة إىل ما

ميكن أن يؤدي إىل ذلك الشعور باالنتماء.

ً
مبارشة يف
رابط جغرايف للعمل الفين تؤثر التجارب عابرة األوطان

ّ
بسياق جغرايف.
أعمالهن/م
كيفية ربط الفنانات/ين
ٍ

رغم أن معظم الفنانات/ين العرب القامئات/ين يف أوروبا وقت

املقابالت مل يعربن/وا عن عملهن/م عىل أساس أنه يتناول العامل العريب
ً
مبارشة ،ذكرت/ر كثريات/ون أن عملهن/م يتناول العامل العريب بطريقة

غري مبارشة ،ألنه نتاج تارخيهم/ن أو معرفتهم/ن لبلد عريب واحد أو ملنطقة،
وباملثل ،فإن عملهم/ن ال يتعلق مبارشة بأوروبا ً
أيضا .كان من املشرتك
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ً
عموما أن جيعل تعدد املعارف واملراجع ممارساته/م غري مرتبطة مبنطقة
ً
معينة كما ّ
أن لهن/م مواقف أو ترصحيات سياسية ال ترتبط ارتباطا مبارشًا
بدولة معينة .ذكر بعض األشخاص الذين قوبلن/وا أنهن/م يفضلن/ون
رؤية ممارساتهن/م عىل أنها معنية باملواضيع ً
بدل من املناطق الجغرافية.

مسألة الجمهور كان سؤال الجمهور مسألة مرتبطة بالفنانات/
ين الاليت/الذين قوبلن/وا ممن تزيد أعمارهن/م عن ً ٣٠
عاما ،حيث مل
ّ
يعب الفنانات/ون األصغر س ًنا أو الناشئون/ات عن فكرة واضحة عن
ّ
فقلقهن/م من الوصول إىل القيمات/ين عىل
جمهورهن/م املرغوب،

املعارض أو املنتجات/ين أو النارشات/ين أكرب من قلقهن/م من الوصول

إىل جمهور محدد.

أعربت/ب الفنانات/ون الاليت/الذين قوبلن/وا من أوروبا عن

إحباطهن/م من عدم فهم الجمهور األورويب لعملهن/م ،ويف ذات الوقت

فهن/م محبطات/ون من صعوبات الوصول إىل جمهور يف العامل العريب
بسبب الوضع السيايس املتقلب يف املنطقة والرقابة ومحدودية أماكن
العرض .يف قطاع املوسيقى ،وعىل الرغم من االرتباط مبشاهدهن/م

املحلية الجديدة أعرب بعض من قوبلن/وا عن شعور بالغربة يف ما يتعلق
بأدائهن/م يف أوروبا لجمهور ال «يتصلن/ون به ً
متاما».
سيكون جتميع كتلة كبرية يف مكان واحد يف أوروبا ً
حل ّ
خيفف من وطأة
ما ُص ّنف ّ
بأنه اختالل مزعج :أي إنتاج الفن يف مكان ما لجمهور موجود يف
مكان آخر .غالبًا ما ت/يستشهد فنانات/ون من مجال املوسيقى واألدب

والفنون البرصية رببلني بصفتها بيئة جتمع كثريًا من الفنانات/ين العرب.
التعريف والتمثيل قضية أخرى متكررة برزت من املقابالت مع

فنانات/ين عرب مقيمات/ين يف أوروبا تتعلق بتعريف أعمالهن/م أو
تسويقهاّ .
أكد العديد من الفنانات/ين أنه حىت لو كانت أعمالهن/م أو

خلفيتهن/م مرتبطة بالعامل العريب ،فال ميكن اخزتال أعمالهن/م إىل هوية
ً
فنانة
قومية .سلطت فنانة أداء سورية الضوء عىل أنها دامئًا ما تُص ّنف
عربية يف جميع الشبكات اليت تعمل فيها .والسيطرة عىل تسويق املشاريع
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الثقافية يه قضية حتتاج إىل املعرفة واملهارات الالزمة ملعالجتها .ويف هذا
الصدد ،ذكرت فنانة لبنانية برصاحة أنها ال تريد أن تُؤطّر أو تُص َّنف كفنانة
عربية .أشار فنان تشكييل أردين إىل «مهرجانات عامة ختزتل الفنانة/ن من

العامل العريب إىل «العربية/ي» أو«السورية/ي» أو غريها من التعميمات
اليت ترى يف عملهن/م ما هو غرائيب .ذكر فنان تشكييل سوري آخر أنه ُق ّدم يف
املعارض األوروبية والدولية عىل أنه «الجئ سوري» ،وهو ما وجده وصمة

عار .كما حتدثت/ث اثنتان/ان من الفنانات/ين املرئيات/ين واألدائيات/
ين عن الرتمزي الذي ت/يطبعه مربمجات/ي الغرب عىل أعمالهن/م أو

خلفيتهن/م .وذكر كاتب سوري أن «الغرب يعتربهن/م نشطاء وليس
كاتبات/كتا ًبا» ألن أشهر كتبهن/م يف أوروبا ليست الكتب األدبية بل تلك
اليت تتناول موضوع الحرب.
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ما بعد املحليات ،كيف نقرأ الروابط
عابرة األوطان؟

يُعرّف بناء الشــبكات عىل ّأنه إجراء أو عملية تفاعل مع اآلخرين،
لتبادل املعلومات وتوســيع الدوائر املهنية أو االجتماعية .يعد
التشــبيك أحد أكرث التحديات اليت أعربت/ب عنها الفنانات/ون
الذين قوبلن/وا.
الشبكات الرسمية وغري الرسمية كان مفاج ًئا ّأنه باستثناء الشبكات
األكادميية أو مجموعات األصدقاء غري الرسمية ،مل ت/يستشهد الفنانات/

ون الذين قوبلن/وا بأي شبكات  -عىل الرغم من الجهود املبذولة عىل مدى

العقد املايض من قبل املنظمات الدولية لتشجيع وإنشاء الشبكات داخل

مجتمعات الفنانات/ين وعربها ،ولكن يبدو أن الفنانات/ين ال يعتمدن/
ون عىل مثل هذه الروابط لدعم ممارساتهن/م بالطريقة اليت هدفت هذه

الجهود إىل حتقيقها.

ً
واضحا من املقابالت أن الحقائق االجتماعية واإلدارية والقانونية
كان

حتيل دون تطور الشبكات من فكرة مثالية إىل مجموعة عمل تنظيمية أو

منظومة من األفراد أو املنظمات أو الكيانات األخرى املرتابطة .يساهم الوقت

الالزم لبناء الشبكات والعقبات املتعلقة بالتأشريات يف تقييد معظم األفراد
يف الوطن العريب من السفر ،كما تساهم هذه العقبات إىل حد كبري يف جعل

احتمالية عقد اجتماعات وتبادالت دولية أكرب غري ممكنة يف سياقاتنا الحالية.
أهمية الفعاليات والربامج العابرة لألوطان ُذكرت الفعاليات

أو الربامج العابرة لألوطان مثل «بينايل الشارقة للفنون» أو «آرت ديب»

أو لقاءات «مفردات» «متواطئون» عىل أنها مساحات تتيح للفنانات/ين
العرب أن يتجمعن/وا ً
معا لتبادل الخربات واملعرفة واملشاركة يف نقاشات

نقدية.
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عدا املؤسسات الكربى ذات االمتداد اإلقليمي ،فإن العديد من

الساحات يف العامل العريب تكافح من أجل البقاء مفتوحة أو حىت مل تعد

موجودة ،كما أشري إىل انكماش املشاهد الفنية يف مرص أو سوريا أو فلسطني
يف ظل األزمات السياسية والصحية واالقتصادية األخرية .ما أدى إىل فجوة

هائلة يف فرص التشبيك والتواصل ،خاصة نيب الفنانات/ين يف الخارج

واملجتمعات الفنية يف بلدانهن/م األصلية.

ً
بعيدا عن «الوطن» :الحفاظ عىل العالقات مع العامل العريب
عندما سئلن/وا عن طريقة متابعتهن/م ملا حيدث يف وطنهن/م ،كانت

اإلجابة األعم من فنانات/ين مهاجرات/ين أنهن/م ال يتابعن/ون األحداث

إال عرب األصدقاء والصديقات أو الزمالء والزميالت السابقني/ات.

رصحت فنانة أدائية سورية أن شبكتها يف العامل العريب آخذة يف

االنكماش لعدم ارتباطها باملشهد السوري يف سوريا .وقال فنان تشكييل

22

فلسطيين إن شبكته يف فلسطني تعود إىل ما قبل خمس سنوات ومل تعد
محدثة.

وللتعايش مع تلك املعضلة ،أشري إىل أن السفر املنتظم هو وسيلة
للحفاظ عىل الروابط مع العامل العريب بعد املغادرة ،ما ّ
جيدد التأكيد عىل

أهمية التنقل ورضورة تغطية نفقاته.

إمكانات األدوات الرقمية واإللكرتونية عند مناقشة دور أدوات

الشبكات الرقمية واإلرتننت ،كان هناك إجماع عام عىل إمكاناتها ولكن
ً
أيضا عىل سوء استخدامها الحايل.

شارك العديد من الفنانات/ين خيبة أملهن/م من كيفية استخدام
ً
ً
أساسا
خاصة منذ أزمة كوفيد ،١٩-واليت تعتمد
األدوات الرقمية حىت اآلن،
عىل حتويل املساحات املادية إىل افرتاضية دون تعديل أو تعامل نقدي مع

هذه األدوات.
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حــى وإن كانت/ن الفنانات/ون الاليت/الذين قوبلن/وا يســتخدمن/

ون أدوات عــر اإلرتننــت للوصول إىل املعلومات أو ألغراض التواصل،

فقد أشــر إىل بعض املقرتحات املقدمة حنو اســتخدام أكرث ذكاءً لألدوات

الرقميــة أو عرب اإلرتننت ،مبا يف ذلك ختصيص وقت لتنســيق أنواع جديدة

من املساحات عرب اإلرتننت.

الدعم املايل واالجتماعي ُذكر التمويل بشكل منهجي عىل أنه التحدي
األكرب نيب الفنانات/ين الاليت/الذين قوبلن/وا ملا يسمح به :مصدر

محتمل للدخل املنتظم وسبيل للتواصل مع األقران ووسيلة لدفع أجور

املتعاونات/ين مبا يف ذلك الفنانات/ين أو الخبريات/الخرباء األخريات/
اآلخرين وبصفته مور ًدا للسفر أو استئجار استوديو أو مساحة عمل .خالل
املقابالت ،طُرحت ثالثة مصادر متويليّة للنقاش :أتعاب الفنانات/ين
ودخلهن/م؛ وأنظمة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية؛ واملنح.

كاف
أتعاب ودخل الفنانات/ين غري ٍ
 ٪٩٠من الفنانات/ين الذين والاليت قوبلن/وا غري قادرات/ين عىل

كاف من الفن واملمارسات الفنية ٪٦٠ ،يعملن/ون لحسابهن/م
كسب دخل ٍ
الخاص يف مجال مرتبط بشكل عام بالصناعات اإلبداعية مثل التسويق
واإلعالن والرتجمة وإنشاء املحتوى أو حترير الفيديو ،و ٪٤٠يُوظّفن/ون،

بشكل عام يف منظمات غري حكومية ،أو يف مؤسسات فنية أو ثقافية.

من الواضح أن عدم القدرة عىل توليد الدخل من املمارسات الفنية

مرتبط بعدم التوافق نيب األنظمة االقتصادية السائدة الحالية وطبيعة

النشاط الفين نفسه :يصعب إنتاج بعض األعمال أو من املستحيل بيعها يف

السوق بسبب نسقها أو محتواها.

عالوة عىل ذلك ،فإن أي نشاط فين يعين وق ًتا ال ميكن تقديره نقد ًيا مثل

الوقت املخصص للبحث أو التفكري والذي بدوره يزيد من عدم االستقرار
العام للفردات/األفراد العامالت والعاملني يف هذا القطاع.
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أنظمة ضمان اجتماعي وحماية اجتماعية غري موجودة
عىل العموم ،أثبتت إجابات اللقاءات ّ
أن األشكال الحالية للضمان

االجتماعي وخطط الحماية االجتماعية للفنون مفتقرة بشدة.

ّ
غيت بعض الدول األوروبية أرضيّات الحماية االجتماعية الخاصة
ً
استجابة ألزمة كوفيد ١٩-عرب اعتماد تداريب الطوارئ واإلغاثة .وباملثل،
بها
كيّفت املؤسسات غري الرحبية والخريية إجراءات عملها برسعة وحوّلت

بعض مواردها لتلبية احتياجات الفنانات/ين واملهنيات/ين الثقافيات/ين
ً
ضعفا.
األكرث
لكن باستثناء الفنانات/ين املقيمات/ين يف برلني وأمسرتدام وأوسلو

الاليت/الذين حصلوا عىل «منح العمل» و«منح الطوارئ/كورونا» اليت
تدعمها الحكومة ،أفاد عدد قليل ً
ّ
متكن/وا
جدا من الفنانات/ين أنهن/م
من الوصول إىل إحدى أنظمة الطوارئ التابعة للدولة أو غري التابعة لها.
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تكرث املشاكل اليت ترافق تقدمي املنح
أثارت النقاشات عن املنح قضايا مختلفة نادرًا ما ّ
تعلقت بندرة األموال

ّ
إنا ويف كثري من األحيان بنهج التمويل والبيئة ،وذكرت/ر الفنانات/ون
القضايا التالية:

ّ
تصعب تعقيدات سياق التمويل حتديد قنوات التمويل؛
مازالت الزناهة السياسية اليت تعتمدها الجهات املموِّلة غري واضحة،

وذلك الفتقارها إىل الشفافية عىل العموم يف ما يتعلق بأسلوب االنتقاء الذي

تنتهجه بعض املؤسسات؛

ختتلف طبيعة النفقات املغطاة ،ما يُ ّ
صعب عىل الفنانات/ين

الحصول عىل متويل لنفقات املعيشة اليومية أو األنشطة املتعلقة بالبحث.
الرتكزي املفرط عىل النتائج واإلطار الزمين املحدد ونوع النفقات املؤهلة
خاصة ،ألن األدب حرفة بطيئة ّ
ً
وأقل
عوامل مسيئة للكتاب والكاتبات
جالءً ،عىل الرغم من كونه نقطة ارتكاز ّ
عدة عمليات إبداعية؛
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ّ
فتصعب عىل الفرد الحصول عىل
تتباين معاريي األهلية املطلوبة،
ً
مقارنة باملؤسسات ،ومعاريي األهلية مصممة للمواطنات/ين
التمويل
وليس للفنانات/ين العابرات/ين لألوطان أو املهاجرات/ين؛

ختلق محدودية منهجية ونهج التمويل ،الذي يعتمد عىل تقدمي

الطلبات لتوزيع أموال التمويل ،جوًا تنافسيًا ،وهو سوق غالبًا ما ت/يشعر
الفنانات/ون الناشئات/ون بأنهن/م مستبعدات/ين منه؛

ويعاد خلق الفجوة التعليمية ،فتقدمي الطلبات مرشوط بالكتابة –
ً
ّ
وتقدمن/
فنانة/نا الاليت/الذين قوبلن/وا
أكملت نسبة  ١٠٠باملائة ،من الـ٥١
وا بطلبات منح إىل «مفردات» درجة تعليمية عالية املستوى.
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استنتاجات
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تشري استنتاجات البحث إىل حقيقة متويل قطاع الفنون يف العامل
العريب .عىل مدى العقد املايضُ ،موّل القطاع يف الغالب عرب املساعدات

الدولية وأطر التمويل التنموية (املنظمات غري الرحبية والجهات الدولية
العامة والخاصة) يف غياب التمويل املحيل العام أو الخاص .يعوق هذا
الواقع املجحف الجهات الفاعلة واألنشطة واملبادرات واملنظمات اليت
تشكل مجال الفن من االندماج يف قطاع مناسب جيد رشعيته خارج

الرسد الخارجي أو الرسد (التنموي) الدخيل .يعد هذا النمط التموييل أو

الداعم أحد األسباب الرئيسية الستمرار تقييم اإلنتاج الفين بناءً عىل تأريثه
االجتماعي واالقتصادي ،وقد ساهم يف إقامة صلة مبارشة نيب الفنون

ومستوى التنمية يف الدول العربية ،ما رسخ أكرث ارتكاز أهمية الفن عىل

نتاجئه – وذلك استثمار غري كاف ومنطق موجه حنو النتائج .ومع ذلك ،فقد
أريس أساس آليات دعم ديناميكية تتكيف مع احتياجات الفنانات/ين

الفعلية من العامل العريب أو متعاطفات/ي الهوية مع العامل العريب ،وتسعى

إىل تطوير القطاع ذاته.

ما ييل مجموعة من األدوات والتوصيات املستمدة من البحث.
رضورة إعادة حتديد املفاهيم والخطوط الجغرافية أوضح

البحث وجود فنانات/ين عرب داخل العامل العريب وخارجه ،وكذلك
املتنقالت/ين ذها ًبا وإيا ًبا ،فينتج عنه تدفق مستمر للحركة عرب الحدود

اليت جيب أن تفرض إعادة تعريف للرتكزي الجغرايف للمؤسسات اليت تدعم

الفنانات/ين من املنطقة.

ً
متقطعا وحسب واالنتشار الواسع
جيب عىل التنقل الذي غالبًا ما يكون

للممارسات الفنية العابرة لألوطان نيب الفنانات/ين املوجودات/ين داخل

العامل العريب أو خارجه أن يقود املؤسسات أو املنظمات إىل تكييف الطريقة

اليت تستهدف بها هذه املجموعة أو حتددها.

الفنانات والفنانون العرب اليوم عبارة عن مجتمع عابر
لألوطان تستخدم الربامج اليت تركز عىل الفنانات/ين املقيمات/ين يف
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العامل العريب أو يف ما يسمى بالجالية العربية وحسب مفاهيم قدمية ٤ال
تتوافق مع االحتياجات أو الحقائق الفعلية .تعد السياقات املد ّولة ورسعة

وسائل التنقل املزتايدة (قبل الجاحئة) ،باإلضافة إىل التقنيات الجديدة
واالتصاالت الرسيعة ،أسبا ًبا لتغيري طريقة فهم الشخصات/األشخاص

املهاجرات/ين وتعريفهن/م وتقييدهن/م .تسمح إعادة تعريف الجالية
العربية يف هذا اإلطار العابر لألوطان ّ
باتباع نهج يأخذ بعني االعتبار تعدد

العالقات والحركات والشبكات اليت تتجاوز فكرة موحدة لعملية الهجرة.

تدعم هذه الخصائص استخدام مفهوم «عرب الوطنية» بصورة محدودة،

وذلك لإلشارة إىل الروابط الدامئة للمهاجرات/ين عرب البلدان ،وعىل نطاق

أوسع ال للتعبري عن املجتمعات فحسب إمنا عن جميع أنواع التشكيالت

االجتماعية مثل الشبكات والجماعات النشطة العابرة لألوطان أو املنصات

أو املنظمات اليت تتماىش مع خصائص املجموعة املدروسة.
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دعم بناء الرسديات عرب الوطنية ّ
ميكن وضع «مفردات» الجيد من

زيادة حشد هذا املجتمع حول مفهوم «عرب الوطنية» وتطوير الرسديات
العابرة لألوطان .املنظمة نفسها مسجلة يف بروكسل ،وتركز عىل العامل

العريب ،ولها فضاء مادي يف أثينا ،ما جيعلها منظمة عابرة األوطان.

تستطيع مساحات معينة ،مثل فضاء «مفردات» الجديد يف أثينا،
خلق شعور مشرتك بالرتابط واالنتماء ،وال تكون م ّتصلة بالفنانات/ين
املشتتات/ين فحسب إمنا ً
أيضا املتنقالت/ين وعابرات/ي األوطان الاليت/

الذين يكو َّّن/ون مجتمع الفن العريب .فضاء «مفردات» يف أثينا عبارة عن
مساحة ميكن أن تتقارب فيها املناطق النائية والتجارب املتباينة.

ً
حاسما
ميكن للفضاء تسهيل بناء أطر جتريبية مشرتكة ،فيلعب دورًا

يف عمليات تفاعل املجموعات وحتديد هويتها ،وكذلك يف إضفاء الرشعية
أو نزعها عن ديناميكيات السلطة والتسلسالت الهرمية االجتماعية أو

الجغرافية ،عرب الكشف عن أشكال متجددة من العالقات نيب األقران

والعالقات املهنية واقرتاحها.
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مثة عدم توافق نيب ممارسات التمويل السائدة
واحتياجات قطاع الفن الفعلية
االستفادة من بيانات وخربات ميكن االعتماد عليها بعد سنوات

من املمارسة وتقدمي الدعم ،عىل املنظمات امللزتمة مبجال الفن االعتماد
بصورة أكرب عىل مجتمعها الواسع من الفنانات/ين وبياناتها الداخلية

ومواردها لتوليد املعرفة ومشاركتها مع مجموعة أكرب من الفاعلني/ات،

وتصميم خطط الدعم غري املايل عىل أساس ربط األشخاص واملنظمات.
عىل خطط الدعم هذه أن ترتكز عىل ديناميكيات املجتمع ككل ،حيث

تلعب املنظمات الداعمة جزءًا تكامليًا فيه .عليها كذلك استهداف تأسيس
حوارات منتظمة نيب األفراد واملنظمات يف مختلف األماكن وعرب جتارب

ميكن التمايه معها.

ميكن أن يؤدي املزيد من الدراسة والتعلم من البيانات املتاحة

واستكشاف طرق جديدة الستخدام الفضاءات املادية أو الرقمية الجماعية

واالستثمار فيها إىل مضاعفة أنواع جديدة من الدعم.

تشجيع مناهج املنح وخطط الدعم الجديدة من الواضح أن نهج

املنح السائد ،والذي يشمل االستجابة إىل نداء معني بفكرة محددة ملرشوع
ً
مسبقا ،ال يناسب قطاع الفنون وطبيعة
محدود الوقت وبنتيجة محددة
املمارسات الفنية.

جيب تشجيع مخططات الدعم اليت تتجنب النهج املوجه حنو النتائج

أو املشاريع .ميكننا االستشهاد عىل سبيل املثال خبطة منح «التفرغ للكتابة»

ضمن برامج «مفردات» ،واليت تتيح للفنانات/ين الرتكزي عىل عملهن/م يف
املزنل وتوفر راتبًا شهر ًيا يتناسب مع البلد الذي ت/يقيم فيه الفنانة/ن.

ً
طموحا ،يف ما يتعلق
يُنظر يف سلسلة من التداريب ،البسيطة منها واألكرث
بعمل «مفردات» وموقعها يف هذا املجال ،وتُ َّ
فصل يف نسخة داخلية أطول
من هذا التقرير .تسمح هذه التداريب بتحوّل يف منوذج تقدمي املنح «املؤقتة
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واملرتكزة عىل النتائج» حنو الرتكزي عىل االسرتاتيجيات اليت ّ
تبدي إمكانية

التنبؤ بالدخل ،وظروف العمل الالئق ،وتعزيز التضامن نيب مختلف

الجهات الفاعلة يف القطاع .وتشمل هذه التداريب الدعوات املفتوحة عىل مدار

العام ،وخطوط تنظيم أقوى ،والدعم املبارش للفنانات/ين ،واملخططات اليت
ّ
تهتم بسريورة العمل الفين أو التفرغ له ،واملرافق اليت تسمح لهياكل الدعم
َ
بدفع التكاليف األساسية أو األجور بصفتها تكاليف مبارشة ،وليس فقط
بصورة عرضية أو بصفتها جزءًا من منحة مرشوع ّ
معي وما إىل ذلك.

ً
وفعال،
يف نهاية املطاف ،ليك يكون عملنا تطلع ًيا
فإن املطلوب هو برامج دعم مبتكرة تولّد شبكات
أمان تشتد الحاجة إليها ،وتساعد يف تهيئة الظروف
ّ
يتمك َّن/وا من ممارسة عملهن/م
للفنانات/ين حىت
ً
أفرادا ومجتمعات.
بصورة مستدامة،
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عن الكاتبة
تكرس نادية رشيف جهودها ملساعدة الجهات املموّلة ومنظمات

املجتمع املدين وأصحاب وصاحبات املشاريع االجتماعية عىل تعزيز
َّ
املسية محليًا .نادية محامية
مهاراتهن/م ومواردهن/م وتشجيع التنمية

مؤهلة يف فرنسا ومتخصصة يف قانون االحتاد األورويب ،عملت يف املفوضية

األوروبية بشأن سياسة املساعدة الخارجية لالحتاد األورويب يف تونس
وبروكسل .منذ عام  ،٢٠١١تتعاون نادية مع ّ
عدة منظمات حقوقية وثقافية
يف أفريقيا والرشق األوسط وآسيا ،مبا يف ذلك «مفردات» .تشارك بانتظام

حتليالتها وآراءها عن بيئة التمويل يف املنطقة يف مختلف املؤمترات
ً
خصيصا ملساعدة الجهات
واملنشورات ،وقد صممت خطط متويل مبنية

ّ
املوجه ملجتمعاتها.
املموِّلة عىل ابتكار طرق الدعم

َ
عابرات وعابرو األوطان :من ّ
يردن ويريدون؟
هن/م وماذا
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«جس نبض» سلسلة من الكتيبات تصدرها «مفردات» عن
األسئلة اليت تؤثر علينا ككل وكمجتمع« .كل» هم أناس يف أي
ً
ومزنل ،ويهتمون حبارضه،
مكان يعتربون العامل العريب وط ًنا
ويطمحون إىل املشاركة يف صياغة مستقبله من خالل مجموعة
متنوعة من املمارسات الفنية.

