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القيّمة:
أماندا أيب خليل

 املُنّسَقة الفنيّة:
علية فتّوح

 بالتّعاون مع املنّصة املُؤقّتة للفن  يُطلُِق «مبا» (بريوت متحف الفن)، وعىل رأسه املنظمة اللّبنانيّة
 لتعزيز الفنون وعرضها، دعوًة مفتوحة إىل املُشاركة يف برنامج اإلقامة الفنيّة الثاين الذي يشّكُل جزًءا

 من مهّمة املتحف الخاصة باالتصال والتوعية. ويصبُّ هذا املرشوع يف اهتامماٍت تتشاطرُها كِلتا
 الجمعيتني وتقيض بدعِم ُمامرسات الفن املُعارص وإرشاك الجامعات املحليّة فيها عىل امتداد األرايض

اللّبنانيّة من خالل إقامة مشاريَع فنيّة سياقيّة.

 أّما برنامج اإلقامة الفنيّة فيُنظُّم هذه الّسنة يف جّزين وميتّد من األّول من شهر أيّار- مايو من العام
2017 إىل الواحد والثالثني منه، وهو يتمحور حوَل عنرص املياه.



 كثريٌة هي العنارص التي تُستخدُم بتبِذيٍر، ال ِبتدبريٍ، يف عاملنا اليوم، ولعّل أبرزها املياه. لذا، يُركُّز
 برنامج اإلقامة الفنيّة ُجلَّ اهتاممه عىل الرَُّؤى املُختلفة لِلمياه وعىل تبعاِت كُلٍّ منها. فكيَف مُيكن

 إعادة النظر يف عالقتنا باملياه، عىل اعتبارها املصدَر الرّئيس الذي يُبقينا عىل قيد الحياة وواحًدا من
 حقوق اإلنسان األساسيّة؟

 مُيكن ُمقاربُة محور املياه ُمقارباٍت شتّى، تتِّخُذ كلٌّ منها منظاًرا ُمختلًفا. وقد استُوِحَي ِمحوُر هذا
 العام من قرية جّزين، وذلك نظرًا إىل ما تتمتُّع به من شالالِت ماٍء أسطوريّة ومن ِوفرِة املياه

 املُتدفَّقِة من الّسُدود1 واألنهر والبُحريات والجداول. ولَيَْست املياه يف جّزين ُمجرَّد مصدٍر طبيعّي
 ورضورّي وحسب، بل هي مرتبطة بالطّبيعة ارتباطًا وثيًقا وتُعدُّ عنًرصا اجتامعيٍّا وثقافيٍّا غاية يف

األهميّة يجمُع الّناس ويُقرُّب بعضهم إىل بعض.
 وقد طَرأَت عىل املياه تطّوراٌت بيئيّة يف أصقاع العامل كلّها، األمر الذي ترتتّب عنه تبعاٌت جغرافيّة
 وسياسيّة واقتصاديّة عىل حّد سواء. وتكتسُب املياه يف جنوب لبنان أهميّة بالغة، فهي عىل صلٍة

 .وثيقٍة بالواقع واالستقرار السياسيَنْي، ِماّم يُضفي رِفعًة إىل جوهرها الجامّيل والفلسفي
 ولطاملا تطرّقَت ُمامرسات الفن املُعارص إىل املياه بصفتها «مادًة» أو بكونها «موضوًعا»، وال سيّام

 ضمن إطار الخطاب حوَل اإلنرثوبوسني.
بُِل ومن خالل أّي منصة مُيكن املياه أن تتغلغل يف مامرسات الفن املُعارص؟ وكيَف مُيكن  فبأّي السُّ

 ُمقاربة املياه مقاربة زمانيّة ومكانيّة، وبالتايل التفكري مليٍّا يف صيغة برنامج اإلقامة بحّد ذاتها؟ كيَف
 مُيكن إعادة الّنظر إىل املياه من منظاِر وضِعها املُلّوث ومن منظاِر خصائصها الِعالجيّة؟ كيَف مُيكن

التطرّق إىل املياه بصفتها «ماّدة» دومنا رصف الّنظر عن ِسياِقنا املُحيط بنا؟
 يُفرتُض بالفّنانني املُشاركني يف برنامج اإلقامة أن يقوموا باألبحاث الالزمة وأن يُنّفذوا اقرتاحاتهم،

 وذلك بعَد أن يأخذوا ُمتّسًعا من الوقت الكتشاف سياق جّزين اكتشافًا عميًقا ومستفيًضا من خالل
 مياهها. ويجدر باالقرتاحات أن تتبّنى ُمقاربة تشاركية فتُشكُِّل بذلك نقطة نفاٍذ تُخّوُل املُجتمع

 املُشاركة يف الفن املُعارص.
 وتتعّدد الجوانب التي ستشكِّل محطَّ بحٍث واكتشاف من خالل صيغة الربنامج املُقّررة هذه الّسنة،
 ومن بني تلك الجوانب ُمحاولة ترِك أثٍر ملموس يتجّسُد يف عمٍل فنّي ُمشرتٍك أو يف مرشوٍع جامعّي

 يزرُع الفّنان بذوره ويحصُد أهايل البلدة مثاره.
 ويتزامن وبرنامَج اإلقامة برنامٌج عاٌم يتضّمن فعالياٍت وحلقات عمل تتطرّق إىل محور املياه، وتُقاُم
 بالتّعاون مع ُرشكاء محليّني وفّنانني زائرين وُمتحّدثني، وذلك بغية التوّجه إىل الفّنانني املُشاركني يف

 اإلقامة الفنيّة وإىل أبناء املُجتمع يف جزين يف آٍن مًعا.
 وهذه الّسنة، عقدنا رشاكة مع جمعيّة «تراب»، وهي الجمعيّة الوحيدة يف لبنان التي تُعنى بالرتبية
 البيئية، ومقرّها يف مدينة صيدا املُجاورة. وترمي هذه الّرشاكة إىل تأمني ُمتطلبات برنامج اإلقامة إن

 لجهة البحث امليداين أو لجهة إدخال ُمامرسات الرتبية البيئيّة.
ُ عىل املُشاركني وضع االقرتاحات  هذا ويرمي برنامج اإلقامة إىل إيجاِد جوِّ عمٍل مؤاٍت يُيَرسِّ

 وتنفيذها، وذلك من خالل اإلنتاج وُمحتوى الِقوامة. ففي هذا الصدد، سُرتاِفُق املُنّسقُة الفنيّة
ُهونهم من خالل مّدهم بالّدعم الالزم وتزويدهم بالعوامل  واملؤازرون الزّائرون املُشرتكني، فيُوجِّ

 اللّوجيستية املتعّددة.

 برنامج اإلقامة الفنّية

 يتمركُز املرشوع الجديد املُمّول من البنك الدويل حوَل بناء سّد» 
 ومصنَعنيm برسي يف جنوب لبنان، باإلضافة إىل أنابيب النقل

 لتوليد الطاقة الكهرمائية». مقتبٌس من مقالٍة إنكليزية بعنوان:
 Lebanon’s dam هاجس لبنان بالّسدود: من يدفع الثّمن؟

obsession: Who pays the price?    
  .(2016) Middle East Eye نُِرشَت عىل موقع 

اٍت جذريّة عديدة يف السنوات املُنرصمة. وتُعتُرب جّزين عاصمَة قضاء جّزين  جزين بلدٌة قاَست تغريُّ
 الواقع يف ُمحافظة لبنان الجنويب، وهي تنفرُِد بشّالالٍت وبغابات صنوبٍر جعلتها الوجهة السياحية

 الُفضَىل يف الجنوب.
 وضمن إطار عمِل اتحاد بلديات منطقة جزين، وضعت البلدة سياسًة تؤول إىل حامية الطبيعة، وال

 سيّام املُحافظة عىل املياه وترشيد استخدامها. وتتضّمن هذه املشاريع شّق القنوات وإنشاء سدود
 جمع مياه األمطار الستغاللها يف رّي املزروعات باإلضافة إىل إعادة تشغيل مضّخة جزين ووضع

 خطّة إلدارِة مياه الّرصف الّصحي. ويف البلدِة أيًضا، معالٌِم كثريٌة متنُحها طابًعا يجمُع ما بني الُرتاث
 والتّنوع وقد تُشكُِّل محطَّ اهتامٍم بالنسبة إىل املُشرتكني إن لجهة األبحاث أو لجهة املشاريع، ومن

 جّزين



 بني تلك املعامل قُرص آل كنعان الذي ُشيَِّد قبل ٤٠٠ سنة، باإلضافة إىل مغارة فخر الّدين املعني الثاين
 وقرص رسحال ومزرعة عزيبة. وليس آخُر تلك املعامل، األشغال اليدويّة املحليّة من فُّضيّات وخناجر

 ونبيذ وأطعمة محليّة.

يُتاُح برنامج اإلقامة الفنيّة لُِمزاويل األعامل الثقافيّة والفّنانني- أيٍّا يكن موطنهم أو عمرهم- الذين 
يقومون مبامرساٍت تتقاطَُع اهتاممتُها واهتامماِت الربنامج هذا، ويُشرتُط بهم أن يتمّكنوا من 

التّواصل باللّغة العربيّة. وتجدر اإلشارة إىل أّن االقرتاحات الجامعيّة ال تؤخذ يف الحسبان. 

 املُّدة: 
شهٌر واحد

 التاريخ:
١ أيّار/ مايو – ٣١ أيّار/ مايو ٢٠١٧

 عدد املُشرتكني املنوي اختياره: 
سّتة ُمشاركني

أجر الفّنان/ بدل أتعاب: ١٠٠٠ دوالر أمرييك
ميزانيّة اإلنتاج: تتوفُّر ِعنَد الطّلب
تكاليف الّسفر: عىل نفقة املُشارك

 اإلقامة: (ال تشمُل وجبات الغذاء واملرشوبات) مؤّمنة يف البلدة (يف Auberge Wehbé) وستكوُن 
يف غرفٍة فرديّة لها حامُمها الخاص. 

اللّغة: اإلنكليزيّة، إّال أنّه يُفرتُض باملشرتكني أن يتمكّنوا من الّتواصل بالعربية ومن ُحُضور 
املُحارضات املُلقاة بالعربّية. 

يُرَجى تقديم املُستندات اآليت تعدداها إّما باللّغة العربية وإّما باللّغة اإلنكليزيّة: 
ُ فيه مدى ُمالءمة برنامج اإلقامة لُِمامرساتك الفنيّة وتقرتُح فيه املشاريع  ِخطَاُب نوايا موجٌز تُبَنيِّ

واألنشطة املُمكن تنفيذها يف فرتة الربنامج، وتُجيُب فيه عن األسئلة التالية: 
- ما سبُب اهتاممَك يف برنامج اإلقامة هذا؟

- ما املنفعة التي يعوُد بها محور الربنامج أو طبيعته التشاركيّة عىل مامرستَك الفنيّة؟ 
- يُرَجى تقديم أمثلٍة عن نوع األنشطة أو األعامل أو املشاريع التي ترغُب يف تنفيذها خالل فرتة 

إقامتَك، مع األخذ يف عني االعتبار إرشاك املُجتمع املحّيل 
 .(WeTransfer تُرسُل امللّفات الكبرية عرب خدمة) ملٌف فيه مجموعة من أعاملَِك ومشاريعَك املُختارة

مُيكن تضمني الربيد اإللكرتوين الّروابط اإلضافّية. 

تُرسُل الطّلبات واالستفسارت اإلضافيّة عرب بريٍد إلكرتوين إىل الُعنوان التايل: 
info@temporaryartplatform.com

 املُهلة األخرية لتقديم الطّلبات: ُمنتصف ليل التاسع عرش من آذار/ مارس من العام ٢٠١٧ 
(زائد ساعتني عن توقيت غرينتش) 

ال تُقبُل الطّلبات التي تُسلّم بعَد انقضاء املُهلة املُحّددة أعاله. 
يُعلَُم ُمقّدمو الطّلبات ِبَوضعِ طلباتهم بحلول األسبوع األخري من شهر آذار/ مارس. 

األهلية

رشوط األهلّية



(T.A.P) أماندا أيب خليل: قَيّمة عىل برنامج اإلقامة وُمؤِسَسة املنصة املؤقتة للفن
(TandemWork) يكة ُمؤِسَسة يف جمعية ترادف علية فتّوح: ُمنّسقة فنيّة وَرشِ

(APEAL) ندى خوري: عضو يف الجمعية اللّبنانيّة لتعزيز الفنون وعرضها
مصطفى ميّوت: «زيكو هاوس» (Zico House) املُدير التقني يف برنامج اإلقامة 

(SOILS) «ريتا خوند: جمعيّة «تُراب
عضٌو من بلدية جزين: يؤكُّد الحًقا 

The Other Dada أديب دادا: مهندس ِمعامِرّي وباحٌث وُمؤِسس

لجنة التحكيم

مبا (بريوت متحف الفن) هو متحٌف بإدارِة الجمعّية اللّبنانّية لتعزيز 
الفنون وعرضها، يُعدُّ رصًحا متعّدد االختصاصات يجمُع ما بني الفّن 

والتصميم، ويُكرُّس للفن والثقافة يف لُبنان والرشق األوسط. ويُفرتُض أن 
يعرَض املتحف مجموعة دامئة من األعامل الفنيّة كام يُفرتض أن يُطلَق 

برامَج ُمبتكرة إىل جانب احتضانه برنامج العرض العادّي. ويرمي املتحف 
إىل إيجاِد فرٍص تؤول إىل إقامة حواٍر يخدُم بناَء مجتمعٍ مديّن ُمنخرٍط 

بالفن وإىل دعم الفّنانني املحليني وإذاعة صيتهم يف الّسياق الدويل، 
باإلضافة إىل عرض باقة ُمميّزة من أعامل الفن املُعارص وإىل إرشاك 

املُجتمعات املحليّة اللّبنانيّة كافة باألعامل الفنية. 

للحصول عىل مزيٍد من التفاصيل، تُرجى زيارة املوقع التايل:
www.amuseuminthemaking.com

املنّصة املؤقتة للفن (Temporary. Art. Platform) التي تُعرُف أيًضا 
باملُخترص األجنبي T.A.P هي منّصٌة تُعنى بشؤون الِقوامة وتقوم 

مبشاريع فنيّة تتعلّق باملجال العام. وترمي T.A.P إىل توجيه املامرسات 
الفنيّة والخطاب الفنّي نحو شبكٍة سياقيّة متشّعبة قوامها املصالح 

واالهتاممات العاّمة. 
وتُعّد صيغة اإلقامة الفنيّة واحدًة من الّصيغ الكثرية التي تعتمُدها 

الجمعية بغية تحقيق ُمهّمتها. أّما برامج اإلقامة الفنيّة هذه فهي مؤقّتٌة 
وتدوُر حوَل محاوَر ترتبُط ارتباطًا وثيًقا مبوقع اإلقامة وطبيعته. 

يف العام ٢٠١٤، نَفََّذت املنصة املؤقتة للفن (T.A.P) برنامجها األّول لإلقامة 
الفنيّة يف بلدة مزيارة وقد متحوَر الربنامج آنذاك حوَل املشاكل البيئيّة. أّما 

برنامجها الثاين فقد نُظَِّم بالتّعاون مع الجمعيّة اللّبنانية لتعزيز الفنون 
وعرضها، وأُِقيَم يف شهر آذار- مارس من العام ٢٠١٦ يف قرية رأسمسقا، 

وكان محوره «الرتبية الفنيّة». 

للحصول عىل مزيٍد من التفاصيل، تُرجى زيارة املوقع التايل:
www.temporaryartplatform.com 

  أماندا أيب خليل هي قيّمٌة فنية ُمستقلّة وُمستقرّة يف بريوت. تركّز أيب
 خليل عملها عىل مشاريع الِقوامة املعنية باملاُمرسات املُندمجة باملجتمع
 وباملعارض التي تنقُد أساليَب اإلنتاج والعرض يف عامل الفّن اليوم. أّسست

 أيب خليل املنّصة املؤقتة للفن، وهي منّصة ترمي إىل توجيه املامرسات
 الفنيّة والخطاب الفنّي نحو االهتاممات العاّمة يف لبنان، وذلك عرب برامج

 اإلقامة الفنيّة واملشاريع البحثية والتفويض. أيب خليل هي أيًضا أستاذة
 ُمحارضة يف الِقوامة ويف علم اجتامع الفن يف كّل من الجامعة األمريكيّة

  التابعة(ALBA) واألكادمييّة اللّبنانيّة للفنون الجميلة (AUB)يف بريوت 
 (USJ) لجامعة البلمند وجامعة القديس يوسف

علية فّتوح هي رشيكٌة مؤِسَسة يف جمعية ترادف التي تتوّىل حاليًا 
إدارتها. قبل ذلك، شغلت فتّوح منصَب مديرة معرض لومابرد فريد يف 

نيويورك. فعملت آنذاك عن كثٍب مع فّنانني دوليني دافعوا أشّد دفاٍع عن 
املاُمرسة االجتامعيّة وانخرطوا يف الخطاب النقدي. هذا وقد أدخلت عدًدا 
من الفّنانني من أمثال هوغيت كاالن وهايغ إيفازيان وكيامنغ وا ليهولريي 

ومن اُملبادرات الّريادية إىل السوق يف آسيا الغربية، فتعرّف هؤالء إىل 
زبائَِن ُجُدد وشاركوا يف معرض «آرت ديب» (Art Dubai). وقبل أن تنتقَل 

 فتّوح إىل نيويوك، تولّت منصب املدير الثقايف يف مجلة «كانفاس» 
(Canvas) التي تصدر يف ديب وتُعَنى بالفن والثقافة يف منطقة آسيا 

الغربية حيُث نظّمت فتّوح صفوفًا فنيّة موّجهة للجاِبني املنترشين يف 
الخليج العريب. حازت فتّوح إجازة يف العلوم السيّاسيّة من الجامعة 

األمريكيّة يف بريوت، ثّم نالت شهادة املاسرت يف فّض الّنزاعات والتنمية من 
معهد الدراسات السيّاسيّة يف باريس. 

ًا يُعَنى بالتعليم والتدريب  تُعّد جمعية «تراب» للرتبية البيئية- لبنان ُميَرسِّ
وتشارك املهارات واملصادر املُرتبطة باملاُمرسات املُستدامة والّصديقة 

للبيئة. وتُكرَُّس جمعيّة «تراب» إلدراج أخالقيّات الرتبية البيئية ومبادئها يف 
أنظمة التصميم التي تعمل مع الطّبيعة – ال ضّدها- وذلك من أجل تزويد 
املُجتمعات، املدنية منها والريفيّة، بالغذاء والطّاقة واملأوى عىل حّد سواء. 

بغية الحصول عىل معلومات إضافيّة، تُرجى زيارة موقع الجمعية:
www.soils-permaculture-lebanon.com 

(TandemWorks)
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