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الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي 

رسالة اليوم العربي للمسرح 2014
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صاحب السمو الشيخ الدكتور  

عضو المجلس األعلى لإلتحاد -  حاكم الشارقة  حفظه اهلل
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• رعاية رئيس الجمهورية للمهرجان المسرح العربي 	
11
• روح العروبة و األخوة سادت مفاصل المهرجان.	
• غير 	 إيقاعًا  المسرحي  المشهد  منح  المهرجان 

مسبوق.
• بمتابعة 	 يوميًا  ساعة   14 مدار  على  تمتد  فعاليات 

كثيفة.
• حوالي 1500 تقرير و خبر صحفي مرئي و مقروء و 	

مسموع حول المهرجان.
• بثت 	 التي  لألحداث  يوميًا  المتابعين  آالف  عشرات 

مباشرة.
• ساهم 	 المحافظات  و  لألكاديمية  المهرجان  امتداد 

بتوهجه.
• تنافس شديد و حضور جماهيري حاشد	
• يشهد 	 للمسرح  العربية  الهيئة  منشورات  معرض 

إقبااًل غير مسبوق.
• صاحب 	 بجائزة  المصري  اإلسورة«  و  »الطوق  فوز 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
ألفضل عمل مسرحي عربي للعام 2018.

• الفوز 	 هذا  بحاجة  المصري  المسرح   : المصريون 
الثمين.

• مصر 	 إلى  حضروا  عربي  مسرحي   500 من  أكثر 
ضمن فعاليات المهرجان.

• 250 من الفنانين المصريين في عروض مصر التي 	
شاركت في مسارات المهرجان الثالثة. 

• مئات العاملين من كوادر وزارة الثقافة يعملون على 	
إنجاح المهرجان.

• حضور لمؤسسات دولية في الدورة 11.	
 )الصين و فرنسا و ألمانيا و اليابان( «
• توقيع اتفاقية مع جمعية السينوغرافيين . يتشوان. 	

الصين.
• حضور لمؤسسات أكاديمية فنية عربية .	
في  « الفنون  أكاديمية  بالشارقة،  الفنون  )أكاديمية   

القاهرة، المعهد العالي للفنون المسرحية المسرحي 

في  المسرحي  للفن  العالي  والمعهد  تونس.  في 
المغرب(.

• توقيع اتفاقية مع نقابة الفنانين العراقيين لتنظيم 	
أول دورة من مهرجان العراق الوطني للمسرح.

• رسالة اليوم العربي للمسرح 10 يناير 2019 للفنان 	
الجزائري الكبير سيد أحمد اقومي

• الفنية 	 المصري  المسرح  25 من شخصيات  تكريم 
و العلمية.

• من 	 األولى  الدورة  بتنظيم  الخاصة  األفكار  بحث 
مهرجان سوريا الوطني للمسرح مع مدير المسارح 

و الموسيقي.
• من 	 النهائية  المرحلة  في  تتنافس  مسرحيات   8

الشيخ  السمو  صاحب  جائزة  من  الثامنة  النسخة 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

• لجنة تحكيم لعروض المسار الثاني / مسار الجائزة	
• مؤتمراً فكريًا )نقد التجربة – همزة وصل. المسرح 	

المصري -1905 1952(
• )مسار 	 الثاني  المسار  لمسرحيات  نقدية  ندوات   8

الجائزة(
• 32 مؤتمراً صحفيًا خالل فترة المهرجان.	
• تكريم 7 من الفائزين في مساري مسابقة التأليف	
• الثالثة 	 بالمراتب  الفائزين  لتحديد  تحكيمية  ندوة 

العلمي  للبحث  العربية  المسابقة  في  األفضل 
شباب  باحثين  أربعة  تتويج  و  الثالثة،  النسخة 

بالمراكز الثالثة األفضل.
• معرض لمنشورات الهيئة العربية للمسرح	
• بمناسبة 	 المصري  المسرح  عن  خاصًا  إصداراً   11

المهرجان.
• 	 24 بواقع  المهرجان  أيام  مدار  على  يومية  نشرة 

صفحة للعدد الواحد.
• ورشات عالمية في مختلف أقانيم الفن المسرحي.	
• تنظيم 	 و  الشارقة  ناشئة  مراكز  من   21 استضافة 

دورة تدريبية لهم.

مهرجان المسرح العربي 
الدورة الحادية عشرة

 مصر 
16/10 يناير 2019
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بالتعاون مع وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، 
وبحضور و مشاركة  حوالي 400 مسرحي عربي وفدوا 
إلى مصر ضمن فعاليات المهرجان، لتقديم عروضهم، 
إضافة  التحكيم،  و  الورش  و  الندوات  في  للمشاركة  و 
عروض  في  المصريين  الفنانين  من   250 حوالي  إلى 
المسار الثالث قدموا اربعة عشر مسرحية في القاهرة و 
الفيوم و االسماعيلية و االسكندرية، ومئات العاملين من 
المهرجان،  إنجاح  على  عملوا  الذين  الثقافة  وزارة  كوادر 
المسرح  مهرجان  من  عشرة  الحادية  الدورة  انعقدت 
2019، ليكون  16 يناير  إلى   10 الفترة من  العربي، في 
المهرجان المسرحي العربي األبرز و األضخم ضيفًا على 
دورات  أول  كانت  وإذا  مسرحييها،  و  مسارحها  و  مصر 

القاهرة،  في   2009 مايو  في  عقدت  قد  المهرجان  هذا 
أنواره  أنارت  و  العربي  الوطن  المهرجان  هذا  جاب  فقد 
و  خبرات  المهرجان  راكم  دورات،  تسع  في  مسارحها 
الساحة  على  األبرز  الحدث  منازع  بال  و  جعلته  تطوير 
التي  الدولية  الجهات  أنظار  محط  أيضًا  وصار  العربية، 
العربي  المسرح  إلبراز  معها  التعاون  على  الهيئة  تعمل 
بما يليق به و بمبدعيه،  و شهد حضور لمؤسسات دولية 
اليابان(،  و  ألمانيا  و  فرنسا  و  )الصين  الدورة  هذه  في 
كذلك وفوداً من أكاديمية الشارقة للفنون، و ممثلين عم 
معاهد الفنون في تونس و مصر و المغرب، و تفعاعاًل 
مع أكاديمية فنون القاهرة، إذ تم  التعاون في الورش و 

التوزيع و التسويق.
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الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي

المسرح الذي أريد ..

جئت إلى المسرح  ألنه  كان حلمي، المسرح  هو  فن الوهم الذي  يؤازر الحقيقة و يقف في 
وجه األكاذيب.

جئت إلى المسرح حين  أدركت أن الخيال يستطيع أن يغير الواقع.
حين كان التاريخ دجاًل، أردت أن أعتلي الخشبة ألقول الحقيقة. لم يكن المسرح  بالنسبة لي 
و فرِح  بغبطِة  المسرح  أحمل جمرة  الروح، كنت  إيمانًا يالمس  بل كان  قناعة فكرية فقط، 
سري  درب  عندي  المسرح  العالم،  في  )ماسة(   )KOHINOOR(»أغلى”كوهينور يحمل  من 
أعيش،  أبداً، كنت  أمثل، كال   أكن  لم  الحقيقية؛  إلى كينونتي  إلى ماهيتي،  قادني  مدهش 
أعيش أسئلتي، عزلتي، حيرتي، دهشتي، تمردي، ثورتي، عذاباتي، فرحي، انسانيتي؛ كنت 

أنهمر على الخشبة بكل كياني و كان المسرح هو الخالص.
جئت الى المسرح  حين”كان الليل يخاف من النهار”.

دخلته في الزمن المناسب.
عشته  مع فنانين استثنائيين..

دخلت  تفاصيل حلمي الذي بدأ  في سن السادسة، كان حلمي الوحيد أن أكون ممثال مسرحيا 
ال غير.

كان المرحوم “محمد بوديا1“ينظر إلي باندهاش ويقول : كيف لشاب فنان ومثقف مثلك أال 
يدخل معترك السياسة ؟ ! كنت اضحك وأجيبه:”لقد كذبت على أبي حين وعدته – من أجل 
أن يتركني في الحضرة المقدسة للمسرح - أن أكون سفيراً أومحاميًا أوطبيبًا  لكنني أبداً  لم 

أعده أن أكون سياسيا«.

الشعبية• ثوري•ومسرحي•وصحفي•جزائري•انخرط•في•صفوف•الجبهة• مقاتل• • ديا•)1932 - 1973(• بو• •محمد• •1
تأثر• تعليمه،• تلقي• بعد• العاصمة.• فيالجزائر• العليا(• القصبة• أحياء• )من• الجديد• الباب• حي• في• فلسطين•ولد• لتحرير•
بالتيار•الوطني•االستقاللي•ثم•اهتم•بالمسرح•حيث•التحق•بالمركز•الجهوي•للفنون•الدرامية•في•عام•1954.•هاجر•بعد•
إحداها• في• فدائية•جرح• عمليات• في•عدة• التحرير•هناك،•شارك• فيدرالية•جبهة• إلى• إلى•فرنسا•وانضم• الثورة• اندالع•
عام•1956،•كانت•أكثر•عملياته•شهرة•هي•تفجير•أنابيب•النفط•في•مرسيليا•يوم•25•آب•1958م•التي•قبض•عليه•بسببها•
التابعة• المسرح• فرقة• في• إلى•تونس.•عمل• السجن•عام•1961م•ولجأ• الهرب•من• في• نجح• بالسجن•20•عامًا.• وحكم•
أقيم• مسرح• أول• الوطني•وهو• اإلدارة•للمسرح• مدير• الثاني•عام•1963•أصبح• وفي•كانون• الوطني،• التحرير• لجبهة•

فيالجزائر•بعد•االستقالل.•أسس•جريدة”نوفمبر”و«الجزائر•هذا•المساء/•المصدر•ويكيبديا

العربي  اليوم  مع  متزامنًا  المهرجان  إنطلق  كعادته 
للمسرح في العاشر من يناير، وشهد االفتتاح:

رسالته  أقومي  أحمد  سيد  الكبير  الجزائري  الفنان  إلقاء 
بدأ  التقليد  بهذا  العمل  أن  المعلوم  من  اليوم،  هذا  في 
يوم   2008 يناير  من  العاشر  كان  حيث   2008 عام 
للمسرح،  العربية  الهيئة  ميالد  عن  الرسمي  اإلعالن 

جاءت الرسائل متتابعة على النحو التالي:
• عام 2008  د. يعقوب الشدراوي – لبنان.	
• عام 2009  أ . سمحية أيوب – مصر.	
• عام 2010  أ. عز الدين المدني - تونس.	

• عام 2011  أ. يوسف العاني – العراق.	
• عام 2012  أ. سعاد عبد الله – الكويت.	
• عام 2013 أ . ثريا جبران – المغرب.	
• سلطان 	 الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب   2014 عام 

بن محمد القاسمي - اإلمارات.
• عام 2015  د. يوسف عايدابي – السودان.	
• عام 2016  أ . زيناتي قدسية – فلسطين.	
• عام 2017  أ . حاتم السيد – األردن.	
• عام 2018  أ . فرحان بلبل – سوريا.	

اليوم العربي للمسرح وافتتاح المهرجان

نص رسالة اليوم العربي للمسرح للعام 2019، كتبها الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي،و سيرته الذاتية:
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للحلم  سفيراً  الخشبة  على  كنت  وقد 
العادلة  القضايا  لكل  محاميًا  و  اإلنساني 
للحماقة  دواًء  يجد  أن  يحاول  وطبيبًا  

البشرية. 
بدايات   إلى  الحلم،  هذا  بدايات  إلى  سأعود 

المسرح في الجزائر... 
العربية  المسرحية  الفرق  زيارات  بعد 
االستعمار  فترة  خالل  للجزائر  المتكررة 
الفرنسي، اكتشفت النخبة الوطنية أن هذا 
الفن خطير وفعال، يمكنه أن يغير و يخلق 
تأسست  لذا  سياسيًا.  وعيًا  الجمهور  لدى  
الفرق  المسرحية والجمعيات، و كان  هدف 
هذا  التأسيس هو تكريس وعي وطني من 
أجل تحرير الجزائر؛ من  هذه الفرق الفرقة 
الفنية لجبهة التحريرالوطني التى تأسست 
أستاذي  عليها  يشرف  كان  التي  و  بتونس 

المرحوم مصطفى كاتب.
االستقالل   بعد  النهج  هذا  استمر  ولقد 
قضايا  كل  و  الوطنية  القضايا  خدمة  وهو 
كل  من  التحرر  الى  تسعى  التي  الشعوب 
انه  أرى   , السياق  هذا  في  الهيمنة؛  أنواع 
ال  كي  الحقيقي،  المسرحي  الفنان  على 
يكون أداة دعائية , االحتفاظ  بشعلة اإلبداع 

لديه و االبتعاد عن التسطيح . 
دائم  هو  بالتمرد  المسكون  المسرحي  إن 
إنه  اإلنسانية.  القضايا  في  االنخراط 
الالمنتمي بامتياز، والمنتمي بامتياز أيضا 
المسرح  أن  ذلك  الجمال؛  و  الخير  و  للحق 
أو  فارغًة  شعاراٍت  أو  سياسيًة  بياناٍت  ليس 

خطَب جوفاء. 
النوع  هذا  خدمة  في  المسرحي  أصبح  إذا 
بناية  مغادرة  إال  عليه،  فما  المواضيع،  من 
المسرح و حمَل األبواق و االتجاه  إلى مقرات 
ليعلن  و  السياسية،  التجمعات  و  األحزاب 

موته هناك.
أحيانا  نفس  السياسيين  إننا نتقاسم  مع 
الجمهور،  لنفس  نتوجه  و  الفضاءات 
المتلقي، لكن  للتأثير على  ومثلهم نطمح 

الفرق شاسع بيننا.  
نفسه  شكسبير  إن  البعض  يقول  قد 
لكنه  صحيح،  هذا  بالسياسة،  يهتم  كان 
مبدعا  فنانا  كان  لقد  سياسيا،  يكن  لم 

في  السياسية  إشاراته  وتأتي  عمالقا، 
كبيرين،  ودهاء  بذكاء  مسرحياته  ثنايا 
السياسة  في  غارقة  مسرحياته  تكن  ولم 

وااليدولوجيا.
يريد منا السياسيون أن نكون همزة وصل 

...
الراحل  الرئيس  يوم  ذات  لنا  قالها  لقد 
همزة  تكونوا  ان  بومدين”أريدكم  هواري 

وصل بين القمة والقاعدة«
المسرحي  الكريم،  الحضور  أيها  عفوا 
أو  جسراً  يكون  أن  أبدا  يمكن  ال  الحقيقي 

بوقًا أو همزة وصل،
أن  األمة،عليه  وضمير  الحقيقة  صوت  إنه 
يحمل بأمانة الرسالة”ليكون رسوال و ليس 
أجلها  من  وجد  التي  مأجورا”الرسالة   عبدا 
اإلنسان،  قضايا  خدمة   وهي  أال  المسرح، 
وعليه أن يجعل أي فضاء   يتحرك فيه حدثًا 
التفكير والمساءلة و  مسرحيا يشجع على 

النقد. 
اإلعالميين  و  المثقفين  من  الكثير  يتحدث 
والبدني  اللفظي  العنف  ضد  السياسيين  و 
األفراد،  و  الفئات  بعض   على  الممارس 
الذي  العنف  يتجاهلون  او  يتناسون  لكنهم 
على  طويل  زمن  منذ  يمارس  و  مورس 
الشديد  الذي- لألسف  و  المسرحي،  الفنان 
- لم يصنف  بعد كمبدع  للقيم الجمالية، 
 – كمهرج  بتصنيفه   فنُّه  اسُتهِجَن   إنما  و 

مضحك – عجاجبي.
الالوعي  في  مكرسًا  ظل  التصنيف  هذا 
الفنان  ظل  لهذا  و  هذا،  يومنا  إلى  الجمعي 

المسرحي في أدني المراتب االجتماعية. 
اسما  اخترت  و  لقبي  عن  تنازلت  لقد 
أجل  أقومي”من  احمد  مستعاراً”سيد 
فالمسرح  فقط،  المسرح  و  المسرح 
حيثما  بها  أعتز  التى  وهويتى  كينونتي، 
فإن  المنفى،  في  أكون  حين  وحتى  أكون. 
كل   في  و  وطنًا،  مسرٍح  بناية  كل  في  لي 
يجمعني  سري  حبل  عليها  أقف  خشبة 

بأخي اإلنسان.   
بنى  قد  اإلغريقي  المسرح  كان  وإذا 
البشر  بين  الصراع  مبدأ  على  فلسفته 
عرب  كمسرحيين  نحن  فعلينا  واآللهة، 

فننا  نوظف  أن  الشائك  الزمن  هذا  في 
بإرشاد  وذلك  مجتمعاتنا،  لخدمة  السامي 
ومن  الحكمة  و  الفهم  منابع  إلى  المتلقي 
أجل التغيير، التغيير الذي ال يكون بالوقوف 
األرض  فقط،  اآللهة فوق هذه  أشباه  ضد 
يصنع  الذي  التغيير  ذلك  أجل  من  ولكن 
الفهم  تمرد  النخاع،  حتى  متمردين  منا 
و  األعالي  عن  الكثير  يعرف  الذي  المقدس 
األعماق، وليس  مجرد ثوريين  سطحيين.  

تلك هي رسالة المسرح..
وهذا هو المسرح الذي أريد..

هذا  على  للمسرح  العربية  للهيئة  شكراً 
تكريم  إنه   كثيراً،  أسعدني  الذي  التكريم 
أيضًا  وهو  العريق،  الجزائري  للمسرح 
و  علولة2  الكبيرين  للشهيدين  تكريم 

مجوبي3.
شكراً ألنكم جعلتموني استحضر في هذه 
رحلوا،  الذين  وزمالئي  أصدقائي  اللحظة 
بها  نهتدي  مناراٍت  مسيرتهم  من  وصنعوا 

كلما حاصرتنا الظلمات والعواصف.
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  لسمو  شكراً 
محمد القاسمي لدعمه المستمر  للمسرح، 
يعجز   ما  يبني  المسرح  أن  يدرك  ألنه  ذلك 

عنه السياسيون.

و«سيبقى المسرح ما بقيت الحياة4“

كاتب• علولة•)1939 - 1994(• القادر• -عبد• •2
يوليو•1939•في• يوم•8• ولد• مسرحي•جزائري.•
الجزائر،• غرب• تلمسان•في• مدينة•الغزوات•بوالية•
ودرس•الدراما•في•فرنسا.•وانضم•إلى•المسرح•الوطني•
بعد• •1963 عام• في• إنشاءه• على• وساعد• الجزائري•
االستقالل.وكان•قبل•مقتله•في•يناير•1994•يتهيأ•لكتابة•
مسرحية•جديدة•بعنوان•»العمالق«،•ولكن•يد•اإلرهاب•
في• رمضان• شهر• أغتيل• أسرع.عندما• كانت• األعمى•
10•مارس•1994،•على•يد•جماعة•مسلحة./•المصدر•

ويكيبديا
3-•عز•الدين•مجوبي•ممثل•ومخرج•مسرحي•جزائري•
أكتوبر• •30 بوالية•سكيكدة•في• عزابة• مدينة• في• ولد•
قرقور• حمام• إلي• أصوله• تعود• محام• ابن• •، •1945
بالجزائر• •1995 فيفري• •13 في• أغتيل• )سطيف(.•

العاصمة./•المصدر•ويكبيديا
4••-•الجملة•التي•ختم•بها•صاحب•السمو•الشيخ•الدكتور•
العالمي• اليوم• في• رسالته• القاسمي• محمد• بن• سلطان•

للمسرح•عام•2007
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السيرة الذاتية للفنان الجزائري سيدي أحمد اكومي

• ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني	
• مدير سابق للمسرح الجهوي بقسنطينة	
• مدير سابق للمسرح الجهوي لعنابة	
• مدير أول دار للثقافة بالجزائر بتيزي اوزو	
• مدير سابق لمركز الثقافة واإلعالم بالجزائر	
• مدير سابق للمسرح الوطني الجزائري إلى غاية مارس 1993	

المسرح
• عمل كممثل مسرحي في األعمال التالية	
• مسرحية الفوهن لمولود المعمري	
• مسرحية ابن المرارة لسليمان بنعيسى	
• مسرحية رسول دون إله لسليمان بنعيسى	
• المستقبل المنسي لسليمان بنعيسى	
• خشبة إلدريس كنون	
• موعد عند بالص إخراج نبيل لحلو	
• تيميمون لرشيد بوجدرة	
• الجنراالت لعبد القادر علولة	
• هوية ألحمد صياد	
• التدريب لمحمد بن قطاف	
• طوق الحيل ألحمد صياد	
• ألف هتاف للخنزير لمحمد ديب	
• الحب وبعد لمحمد فراح. إخراج زياني شريف عياد	
• مذكرات أحمق لغوغول. إخراج الطيب الصديقي	
• عمايل جحا لموليير	
• الجثة المحنطة لكاتب ياسين	

• النازحين لغزافيي دورينغير	
• كما تريد لبيرانديلو	
• عودة إلى الصحراء لبرنارد . م . كولتيس	
• ترويض الدبابة لشكسبير	
• الرجل القمامة لماتي فيزنييك	

السينما والتلفزيون
• مغترب على المدينة لجمال بنصالح	
• ذات مرة بالواد لجمال بنصالح	
• قائلو الحقيقة لكريم طرايدية	
• خريف .... أكتوبر بالجزائر لمالك لخضر حامينا	
• ليون اإلفريقي ألحمد راشدي	
• حصاد الصلب لغوثي بن ديدوش	
• التحدي لموسى حداد	
• السكرية لحسن اإلمام)مصر(	
• الخارجون عن القانون لتوفيق فارس	
• الطريق لمحمد سليم رياض	
• اليوم الجميل لهيرفي فايبرغر	
• مناطق العالم الخمس لجيرالد مورديا	
• اإليطالي ألوليفيي بارو	
• الجماعة لفليب تريبوا	
• اكسبلوزيف لباتريس مارتينو	
• ريح الغضب لميكايل رايبورن	
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االفتتاح الكبير للحدث المسرحي :

هذا  و  كلمته  للمسرح  العربية  للهيئة  العام  األمين  إلقاء  االفتتاح  شهد 
نصها:

معالي وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم
أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة الذين شرفونا بحضورهم اليوم.

أصحاب المقام العالي من جمهور المسرح وعماد حياته
السيدات والسادة النبالء من مسرحيي الوطن العربي والعالم.

جنود العمل وأبطال التنظيم واإلدارة والطواقم الفنية رفاق الجهد والعطاء.
م�سا�ؤكم م�رسح
م�سا�ؤكم فرح

م�سا�ؤكم نهار �فجر جديد
م�سا�ؤكم عيد

م�سا�ؤكم �أهلة �ب�سائر
مساؤكم رسائُل أمٍل تطلقونها حمائَم من 

سماء المحروسة إلى كل أرجاء الدنيا.
ها نحن اليوم ندشن الدورة الحادية عشرة 
من مهرجان المسرح العربي، في القاهرة، 
شهادة  المهرجان  لهذا  منحت  التي  القاهرة 
العمل  و  باألمل  راح  و   ،2009 عام  ميالده 
يطوف األقطار العربية، و يراكم النجاحات، 
العظيم  نيلها  من  ليشرب  جديد  من  يعود 
أن  بد  ال  نيلها  من  يشرب  من  يقولوا  )ألم 

يعود؟!!(.
المهرجان  من  عشرة  الحادية  الدورة  إنها 
الذي تجاوز ما تفرضه مفردة مهرجان من 
والنظرة  كبير،  الحلم  ألن  ومضمون  شكل 
بعيدة، وألننا »ال نرضى بغير النجوم بدياًل«.

يا أهل المسرح.
أبدع  ما  كل  ينحت  الفن  إله  »بتاح«  يكن  لم 
في مصر الفرعونية إال ليسجل للتاريخ أن 

المؤبدة  والشواهد  الباقية  اللغة  هو  الفن 
العمارة  روائع  العالم  أهدت  حضارة  على 
وها  التعبير،  وفنون  والرسم  والموسيقى 
مصر  في  »بتاح«،  أحفاد  بين  اليوم  نحن 
مسرحيًا  حجيجًا  النابض،  وقلبها  العروبة 
من كل حدب وصوب، جئنا لنرفع في نيلها 
أنواره،  ليلها  في  لنوقد  المسرح،  شراع 

ونرفع على خشباتها ستاره.
اليوم  هذا  للمسرح،  العربي  اليوم  إنه 
عشرة  الحادية  دورتنا  فيه  ندشن  الذي 
فيه  ندشن  العربي،  المسرح  مهرجان  من 
نوافذ  وتفتح  العقل،  زناد  تقدح  فعاليات 
القلب وتدوزن أوتار الروح، وتنصِّب المسرح 
يواصل  لياٍل  وسبع  أيام  سبعة  في  سيداً 
فيها مئات المسرحيين تفاعلهم ويظهرون 
والمتجدد،  الجديد  اجتراح  في  إْقَداَمهم 
ذرى  نحو  ويحلقون  للجمال  صرحًا  يبنون 

الخيال ليبشروا بالذي ال بد أن يأتي.
هذا  رسالة  بسيد  اعتزازنا  عن  أعبر  وهنا 
الجزائري  الفنان  اليوم،  هذا  في  اليوم 
ينضم  والذي  أقومي،  أحمد  سيد  الكبير 
العربية،  المسرحية  العالمات  موكب  إلى 
الفنية  تجربته  من  النابع  لخطابه  نصغي 

واإلنسانية التي نحترم.
طوبى للنّقاش والريحاني، لفاطمة رشدي 
المهدية  لمنيرة  طوبى  وهبي،  ويوسف 
لإلبياري  التونسي،  وبيرم  درويش  وسيد 
وجورج  طليمات  لزكي  طوبى  والكسار، 
لوال  الذين  أولئك  لكل  طوبى  أبيض، 
ألن  نقف  هنا،  اآلن  نقف  كنا  لما  جهودهم 
»الكلمة  و  أعناقنا،  في  االعتراف  ديَن  لهم 

دين من غير إيدين.. بس الوفا ع الحر«
لخمس  محبتنا  وجسر  لغتنا  والوفاء 
اليوم  نكرمهم  مسرحية  قامة  وعشرين 
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لنكرم من خاللهم تاريخ المسرح المصري 
أنفسنا  ولنكرم  لمسرحي  عرق  حبة  وكل 

بتكريمهم.
الحب  مراكب  على  الشوق  نهمة  نمد 
وطننا  شمس  تشرق  التي  الشارقة  من 
في  النهمة  لتنتهي  بحرها،  من  العربي 
يتردد  و  النيل،  ضفاف  على  بلدي«  »األولة 
الماء  الممتد من  الصدى من أطراف وطننا 
قلوبًا  و  أسرابًا من طيور تحلق،  الماء،  إلى 
من األلماس تخفق، و قامات نخيل »تشرح 

الحب للخميل«.
إلى أرض  العرب  المسرحيين  تصل قوافل 
وخوابي  المسرح  بسحر  محملة  الكنانة 
أنا  وها  الجمال،  من  أرواحهم  اعتصرت  ما 
الحب  بمحامل  محماًل  ومعهم  بينهم  آتي 
والتحايا التي يزجيها صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
العربية  اإلمارات  التحاد  األعلى  المجلس 
األعلى  الرئيس  الشارقة،  حاكم  المتحدة، 
يتابع  والذي  للمسرح،  العربية  للهيئة 
وأصدر  الكبير،  الحدث  هذا  تفاصيل  كل 
توجيهاته بنقل وقائع االحتفال على الهواء 
مباشرة على قناة الشارقة، ليحتفي الناس 

هناك وفي كل مكان بمصر وبالمسرح.
خالص  عن  أعبر  أن  إال  يسعني  ال  كما 
لفخامة رئيس جمهورية  امتناني وشكري 
السيسي  الفتاح  عبد  السيد  العربية  مصر 

األمر  الدورة،  لهذه  الكريمة  رعايته  على 
الذي يؤشر إلى وعي القيادة بأهمية الفنون 
في حياة شعوبنا، وتقديٍر للمهرجان كمنبر 

إلشاعة الثقافة في أوصال األمة.
لمعالي  الشكر  بتقديم  لي  اسمحوا  كما 
إيناس عبد  الفنانة  الدكتورة  الثقافة  وزيرة 
الدايم ومن خاللها أشكر كافة اللجان العليا 

والتنفيذية والمنظمة والفنية للمهرجان.
بكافة  والترحيب  بالتهنئة  أتقدم  كما 

المشاركين في فعاليات هذا المهرجان.
ومريديه  المسرح  سادة  يا  القول  خالصة 
فتحضر  تحضرون  أنتم  ها  ومواليه، 
في  وثقافاتكم  ومجتمعاتكم  أوطانكم 
يجمع  المسرح  هو  ها  حضوركم،  إهاب 
قلبه  هو  وها  قلبه،  في  العربي  الوطن 

يتسع لنا جميعًا.
توقع،  كل  فاق  قد  العدد  بأن  اعتزازنا   
مسرحي   100 حوالي  احتضنت  فالقاهرة 
من  جزًءا  ليكونوا  حسابهم  على  حضروا 
هذا الحدث إلى جانب 400 من المشاركين 
رسميًا في المهرجان و250 من المشاركين 
من مصر، واعتزازنا بمئات العاملين الذين 
مصر  اسم  ليكون  بالنهار  الليل  يصلون 
بكل  واعتزازنا  المناسبة،  هذه  في  عاليًا 
وأبحاث  عروض  تضمره  الذي  الجمال  هذا 
اعتزاز، لكن  المشاركين، كل هذه مصادر 
تجتمعون  أنكم  من  يأتي  األكبر  اعتزازنا 

األوطان  فيه  تتمزق  الذي  الوقت  في  هنا 
األرواح  فيه  وتتنازع  األبدان  فيه  وتتفرق 

على الحق والحق من تلك النزاعات براء.
وكأنني بكم قد تنزلت فيكم روح إيزيس، 
وضربت  العزم  وعقدت  الحزام  شدت  وقد 
لتلم  أوزيريس  شتات  عن  بحثًا  األرض 
منه  وتنجب  ملكًا  للحياة  وتعيده  أشالءه 
أنتم  ها  البهاء...  هذا  كل  يحرس  حورس 
البدن  أشالء  تجمعون  سيرتها،  تعيدون 
هنا  من  الحياة  أن  تعلنون  الروح،  وشتات 
بالغناء،  تصدح  هنا  من  بالدعاء،  تشرق 
عشبة  المسرح  هو  هذا  نقول  هنا  من 
اليوم،  خلودنا وزهرته من جلجامش حتى 
منبرنا  هو  هذا  وسدرتنا،  سبرنا  هو  هذا 
وهذا هو رسالتنا، المسرح الذي به نعيش 
ونحيا مصداقًا لما قاله سلطان الثقافة في 
 2007 عام  للمسرح  العالمي  اليوم  رسالة 
ما  المسرح  ويبقى  زائلون  كبشر  )نحن 

بقيت الحياة(.
معوقة  توقفنكم  ال  وحّلقوا،  وهبّوا  هلموا 
ما  وال  شراك  وال  شباك  وال  عاصفة  وال 
يصيب البدن من وهن،  فاألرواح والنفوس 
سبيل  من  اإلبداع  غير  لنا  وليس  كبار، 

للنجاة.
ع�ستم �عا�ش �مل�رسح.
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اللوحة الفنية )وطني حبيبي(

مشاعر  ألهبت  فنية  افتتاحية  جالل  خالد  المخرج  قدم 
الفرقة  بمصاحبة  الحي  الغناء  خالل  من  الجميع، 
التي  حبيبي(  )وطني  مغناة  األوبرا،  لدار  الموسيقية 

صاحبت استعراضَا بالصور لمئات المسرحيين العرب.

تكريم 25 من المبدعين المصريين

الفيلم الخاص بعروض المهرجان.
المهرجان  في  المشاركة  بالعروض  خاص  فيلم  عرض  تم 

بدورته الحادية عشرة.
فيلم خاص عن الهيئة العربية للمسرح

تم عرض فيلم خاص عن الهيئة العربية للمسرح في بهو دار 
األوبرا.

فيلم خاص عن صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح الفنان 
سيد أحمد أقومي

و  اإلبداعي  و  المسرح  لتاريخه  ملخصًا  أقومي  فيلم  حمل 
النضالي.

من   25 تكريم  االفتتاح  وشهد  هذا 
و  الفنية  المصري  المسرح  شخصيات 
العلمية، و المكرمون هم السيدات و السادة 
)مع حفظ األلقاب و الدرجات، األسماء مرتبة 

حسب الحروف األلفبائية(:

• أشرف عبد الغفور	
• آمال بكير	
• جالل الشرقاوي	
• رشوان توفيق	
• سميحة ايوب	
• سمير أحمد	

• سمير العصفوري	
• سميرة عبد العزيز	
• سمير غانم	
• سناء شافع	
• سهير المرشدي.	
• عبد الرحمن أبو زهرة.	
• عزت العاليلي	
• فهمي الخولي	
• كمال عيد	
• لينين الرملي	
• محمود الحديني	
• محمود ياسين	

• نبيل الحلفاوي	
• نبيل منيب	
• نجاة علي	
• نعيمة عجمي	
• هدى وصفي 	
• يسري الجندي	
• يحيى الفخراني	

هذا و قد عقد مؤتمر خاص للمكرمين في 
 16 حضره  الصحفية،  المؤتمرات  مركز 
مجتمعين  تكريمهم  أحدث  فيما  منهم، 

على المنصة أثراً إيجابيا كبيرا.
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عروض المسار األول : المهرجان:

• مسافر ليل : مسرح الهناجر، مصر، تأليف صالح عبد الصبور، إخراج محمود فؤاد صدقي.	
• المعجنة: المسرح القومي ، مصر، تأيف سامح مهران، إخراج أحمد رجب.	
• صباح و مسا : دوز تمسرح، المغرب، تأليف غنام غنام، غخراج عبد الجبار خمران.	
• تقاسيم على الحياة : منتدى المسرح، العراق، نص و إخراج جواد األسدي.	
• قمرة 14: مسرح الناس، تونس،تأليف بوكثير دومة، إخراج دليلة مفتاحي.	
• الحادثة: مسرح الغد، مصر، تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان.	
• جنونستان : مختبر الرحالة، األردن، تأليف و إخراج حكيم حرب.	
• ليلك ضحى : المسرح الحديث، الشارقة، تأليف و إخراج غنام غنام.	
• ساللم يعقوب: األردن، تأليف و إخراج د. الحاكم مسعود.	

العروض المسرحية المشاركة

ثالث  في  مسرحيًا  عرضًا  عشرين  و  سبعة  بتقديم  المهرجان  إحتفي 
مسارات قدمت عروضها في القاهرة و مدن أخرى، و هذه المسارات هي :

1

2

3

------ المسار األول :

------ المسار الثاني :

------ المسار الثالث :

التنافس  اجتازت  التي  العربي  المسرح  مهرجان  عروض  مسار 
العروض  هذه  عدد  و  العربية  العروض  اختيار  لجنة  اختارتها  و 

تسعة.

إطار  في  عروضها  لتقدم  الثقافة  وزارة  اختارتها  عروض 
المهرجان بمواقع و مدن مختلفة، و قد اختارت الوزارة عشرة من 

العروض.

الثامنة من جائزة  النسخة  النهائية من  المرحلة   عروض تتنافس في 
التي  و  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

اختارتها اللجنة العربية الختيار العروض، و عدد العروض ثمانية.
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عروض المسار الثاني / الجائزة.

• الطوق و اإلسورة :  الطليعة، مصر ، معالجة درامية سامح مهران، إخراج ناصر عبد المنعم.	
• النافذة : المسرح الحديث، األردن، تأليف مجد حميد، إخراج مجد القصص.	
• شابكة : فرقة األوركيد، المغرب، تأليف عبد الكريم برشيد، إخراج أمين ناسور.	
• ذاكرة قصيرة : مسرح البيت، تونس، تأليف و إخراج وحيد العجمي.	
• الرحمة : المسرح الكويتي، الكويت، تأليف عبد األمير الشمخي، إخراج فيصل العبيد.	
• نساء بال مالمح : المسرح الحر، األردن، تأليف عبد األمير الشمخي، إخراج غياد شطناوي.	
• عبث : فرقة بصمات الفن، المغرب، تأليف و إخراج إبراهيم ارويبعة.	
• المجنون : مسرح الشارقة الوطني، إعداد قاسم محمد، إخراج محمد العامري.	

عروض المسار الثالث:
• )محطة مصر( تأليف : محمد زناتى، إخراج : رضا حسانين.	
• )أخران فى االنتظار( تأليف: سعيد حجاج ، إخراج  :حماده شوشة )قاعة صالح عبدالصبور	
• )شباك مكسور( تأليف: رشا عبد المنعم ، إخراج :شادى الدالى  )قاعة زكى طليمات(.	
• )أبو كبسولة( تأليف : محمد الصواف ، إخراج : محمد مرسي.	
• )جارى التحميل( تأليف : سامح عثمان ، إخراج : سامح  الحضري.	
• استوديو. تأليف و إخراج عالء الكاشف. نادي مسرح شبين الكوم	
• طائر. تأليف محمود جمال. إخراج عمر حسين. نادي مسرح السالم	
• إعمل نفسك ميت. تأليف السيد فهيم. إخراج أشرف عيد الجواد. نادي مسرح القناطر	
• الوحوش الزجاجية. تأليف تنسي وليامز. إخراج مدحت معتز. نادي مسرح االسماعيلية	
• السفير. تأليف سالفو مروجيك. إخراج أحمد السالموني. نادي مسرح الفيوم	
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مدير الجلستينالناقدمسرحيةالتاريخاليوم

1/11الجمعة
الطوق و اإلسورة.رواية يحيى الطاهر عبد الله. معالجة درامية سامح 

مهران. إخراج ناصر عبد المنعم مصر
النافذة. تأليف مجد حميد، دراماتوجيا زيد خليل مصطفى.إخراج مجد 

القصص. المسرح الحديث. األردن

عالء عبد العزيز

غنام غنامفاضل الجاف

1/12السبت
شابكة . تأليف عبد الكريم برشيد، إعداد و إخراج أمين ناسور. مسرح 

األوركيد. المغرب -
ذاكرة قصيرة . تأليف و إخراج، وحيد العجمي. مسرح البيت.  تونس

أنور محمد

محسن زروال
عبيدو باشا

      

1/13األحد
الرحمة . تأليف عبد األمير الشمخي. إخراج فيصل العبيد. المسرح 

الكويتي. الكويت
نساء بال مالمح . تأليف عبد األمير الشمخي. إعداد علي عليان. إخراج إياد 

الشطناوي. األردن

محمد خير الرفاعي

محمد بهجت
مفرح الشمري

جوان جان

1/14اإلثنين
عبث . تأليف و إخراج . إبراهيم رويبعة. بصمات الفن . المغرب

المجنون. عن مجنون جبران خليل جبران، نص قاسم محمد. إخراج محمد 
العامري. الشارقة الوطني .اإلمارات

محمد سمير الخطيب

لطفي العربي السنوسي 

رسمي محاسنة

هذا و قد سجلت هذه العروض ما يلي:
• سهل 	 مما  أماكنها،  و  العروض  مواعيد  في  الكامل  اإللتزام 

على المشاهدين االنتقال بينها بناء على البرنامج الذي وضع 
المسارات  عروض  كل  متابعة  من  المشاهد  ليتمكن  بعناية 

الثالثة.
• الرحمة« 	  « الكويتي  هو  واحد  عرض  زمان  و  مكان  تغيير  تم 

فريقها،  شحنه  الذي  المسرحية  ديكور  وصول  عدم  لظروف 
وجوده  موعد  عن  ساعة   24 بتأخيره  اإلجراءات  تسببت  و 

المكان المحدد، و رغم ذلك فقد حضر العرض جمهور كثيف 
و قدم في أفضل الظروف التي ساعدته ليكون من العروض 

المنافسة.
• كل العروض توفرت له اإلمكانات التقنية الالزمة لتقدم في 	

أفضل وجه للجمهور.
• اإللتزام 	 و  العروض،  لكافة  الكثيف  الجماهيري  الحضور 

بالحصول على التذاكر المجانية.

ندوات نقدية لمسرحيات المسار الثاني )مسار الجائزة(

على  المتنافسة  الثاني  المسار  لمسرحيات  المهرجان  خصص   
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  جائزة 
في  العروض  انتهاء  بعد  ليلة  كل  عقدت  تطبيقية،  نقدية  ندوات 
مكان  ترحيل  تسبب  التي  الندوات  عدا  ما  القومي،  المسرح  باحة 
موقع  في  الندوات  هذه  عقدت  قد  و  بها،  الكويتي  العرض  زمان  و 
المؤتمرات الصحفية و قام بتقديم القراءة النقدية لهذه العروض 
تزويد  إلى  الهيئة  عمدت  و  العرب،  األساتذة  و  النقاد  من  كوكبة 

و  مستعداً  الناقد  يكون  لكي  للمسرحيات  الكامل  بالفيديو  النقاد 
يأخذ الوقت الكافي في دراسة العرض، و تكتمل رؤيته بمشاهدة 
النقدية في مستوى  القراءات  لذا جاءت  المهرجان،  العرض ضمن 
نشرة  في  كلها  نشرت  و  الدقة،  و  بالقوة  بعضها  تميز  و  جيد، 
المهرجان، كما أن الحضور الليلي لهذه الندوات كان يتراوح ما بين 

السبعين إلى مائة و عشرين من الجمهور
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لجنة تحكيم لعروض المسار الثاني / عروض تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
شكلت الهيئة العربية للمسرح لجنة تحكيم للعروض المتنافسة في المسار الثاني/ مسار الجائزة، و كعادتها عمدت الهيئة إلى اختيار 
أعضاء اللجنة من األسماء الوازنة، التي ال يكون أي من األعضاء فيها من دولة ترشح منها أي عرض للمنافسة، من أجل الوصول إلى 

أفضل حد من الحياد، و عليه جاء تشكيل لجنة التحكيم على النحو التالي:

• األستاذ عمر فطموش – الجزائر. رئيسًا.	
• د. جبار خماط – العراق.	
• د. عثمان بدوي – السودان.	
• د. علية الخالدي – لبنان.	
• األستاذ فهد ردة الحارثي – السعودية.	

هذا و توج الفائز بالجائزة في ختام المهرجان، حيث يفتتح العرض الفائز الدورة الموالية من مهرجان أيام الشارقة المسرحية في مارس 
2019، و يتسلم التكريم من يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وتبلغ المكافأة المالية للجائزة 100000 درهم إماراتي، كما يحظى العمل الفائز بدعم الهيئة من خالل إشراكه بمهرجانات عربية و دولية 
هامة.

وقد ذهبت النسخة الثامنة من الجائزة لمسرحية »الطوق و اإلسورة «، مسرح الطليعة مصر، معالجة درامية د. سامح مهران، عن رواية 
يحيى الطاهر عبد الله، إخراج ناصر عبد المنعم.

لجنة التحكيم

األستاذ فهد ردة الحارثي د. علية الخالديد. عثمان بدوي د. جبار خماطاألستاذ عمر فطموش

بيان لجنة التحكيم للنسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي نظمت ضمن 
الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  جائزة  من  الثامنة  النسخة  في  عملها  حول  ببيانها  التحكيم  لجنة  تتقدم 
القاسمي ألفضل عمل مسرحي للعام 2018 ، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي 

بدورته الحادية عشرة ، و قد تكونت اللجنة من:

• الدكتور عمر فطموش 	
• الدكتور  عثمان البدوي	
• الدكتور جّبار خّماط	
• الكاتب فهد ردة الحارثي	
• الدكتورة علّية الخالدي 	

نص بيان لجنة التحكيم
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التنافس،  في  المشاركة  الثمانية  العروض  مفاصل  لكل  الدقيق  العلمي  التشخيص  في  عملها  آلية  وضع  على  اللجنة  عملت  قد  و 
نوردها هنا حسب تسلسل عرضها في برنامج المهرجان :

١- الطوق واالسورة. إخراج ناصر عبد المنعم. مسرح الطليعة . مصر
٢- النافذة . إخراج مجد القصص. المسرح الحديث. األردن 

٣- شابكة . إخراج أمين ناسور . فرقة األوركيد. المغرب 
٤- ذاكرة قصيرة . إخراج وحيد العجمي. لمسرح البيت. تونس 

٥- نساء بال مالمح. إياد شطناوي. للمسرح الحر. األردن 
٦- عبث. إخراج ابراهيم ارويبعة . فرقة بصمات. المغرب

٧- المجنون، إخراج محمد العامري، مسرح الشارقة الوطني. اإلمارات 
٨ - الرحمة ، إخراج فيصل العبيد، المسرح الكويتي. الكويت 

عظيم  عن  هذا  تقريرها  بداية  في  تعّبر  أن  اللجنة  توّد  وهنا 
اإلحتشاد  هذا  جعلت  التي  للمسرح  العربية  للهيئة  تقديرها 
تجدده  استمرار  على  وحافظت  ممكنا،  أمرا  العربي  اإلبداعي 
كانت  التي  األطراف  كل  ونهنئ  نحيي  أن  لنا  واسمحوا  عام.  كل 
الحضور  ذلك  أكان  سواًء  المهرجان  هذا  في  فاعال  حضورا 
القاهرة  تشمل  تحية  وهي  له.  تلقيا  أو  العطاء  في  مشاركة 
التي بسطت ذراعيها وفتحت أحضانها مرحبة بكل الذين يّمموا 
والميسرين  المبدعين  نقيًا وتشمل كذلك  إبداعيًا  شطرها حجًا 
والمنفذين الذين جعلوا من هذا المهرجان ممكننا بهذا المستوى 
الرفيع، والمشاهدين الذين كانوا مرآة صافية وصادقة لتجسيد 
لهذا  والدفئ  الحيوية  جو  وإضفاء  الراجعة  والتغذية  الفعل  ردة 
الحضور األنيق الذي مأل شتاء القاهرة دفئًا. وفوق كل هذا وذاك 
نرفع يد التحية والعرفان لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
مفاصل  كل  في  حضوراً  كان  الذي  الثقافة،  سلطان  القاسمي، 

المهرجان.   

تؤكد اللجنة أنها على مدى أيام المهرجان قد استمتعت وتعلمت 
من خالل ما قدم أمامها ويبقى إبداع المسرح األصيل هّو أساس 
الذي  الكبير  السعي  اللجنة  تسجل  و  والتجديد.  والتطور  التقدم 
بذله صناع العروض للوصول بها إلى مقامات اإلبداع، و االشتباك 
التي  الجيوستراتيجية  واألزمات  واإلنشغاالت  الكونية  الهموم  مع 

تحاصر العالم اليوم والعالم العربي بالخصوص 

وقد الحظت اللجنة: 

متشعبة  مجموعة  في  تندرج  وسينوغرافية  إخراجية  محاوالت 
من اإلستعماالت والمحاوالت الجمالية والثقافية.

وجمع  التهجين  و  بالهجنة  عنيت  التي  المعالجات  بعض  أدت 
“مسرح  شعار  تحت  مختلفة  وإشكالية  وشكلية  ثقافية  مصادر 

حداثي وما بعد الحداثة”إلى ارتباك في بناء في العرض
ومواقفه  المسرح  دور  أساس  على  العروض  بعض  بنيت 
الحضارية واإلنسانية و مواجهة الشتات الذي يمزق وجدان العالم 

العربي.

تخدم  بطريقة  التكنولوجيا  إدماج  في  العروض  بعض  نجحت 
الفنّية،  والدراماتورجية  التصورية  ومفاهيمه  العرض  تماسك 
فيما لم تصل بعض العروض للمبتغى من توظيف التكنولوجيا.
استطاعت بعض العروض بناء وحدة عضوية تتيح لها أن تكون 
الجمهور  بها  يتأثر  الخشبة  على  ومتجددة  جديدة  جمالية  طاقة 

ويتفاعل معها. 
بدورته  المهرجان  مضمون  من  من العروض  القليل  اقترب 
الثقافي،  الموروث  مع  اإلبداعي  تشابكها  حيث  من  الحالية، 

وقراءته على نحو جديد وراهن.
حققت بعض العروض تناغمًا بين عناصر العرض المختلفة من 
العميقة  األسئلة  في  تبحث  إخراجية  خطة  و  سينوغرافيا  و  أداء 

للفكر، بعيداً عن االستعراض و التزيد.

و عليه تقترح اللجنة:
تخصيص جوائز لكافة العناصر المسرحية باإلضافة إلى الجائزة 

الرئيسية للمهرجان.
االهتمام بتحسين مستوى القدرات األدائية للمثلين.

االهتمام بالبحث والنحت في عمق التجربة المسرحية.
العناية بإنشاء و تفعيل في مؤسسات التدريب والتأهيل.

النتيجة:
عرض  كل  بعد  معمقة  نقاشية  جلسات  التحكيم  لجنة  عقدت 
لحكم  للوصول  وذلك  الفنية  العرض  تفاصيل  كافة  ومناقشة 

كامل وشامل …. 

وقد رأت اللجنة بعد كل ذلك وصول أربعة عروض لحالة التنافس 
النهائي وهي وفقًا لجدول المهرجان :

• الطوق واألسورة 	
• ذاكرة قصيرة	
• المجنون 	
• الرحمة	

الجائزة  أن  اللجنة  رأت  فقد  ومعّمقة  متعّددة  مناقشات  وبعد 
أن  واستطاع  الثقافي  الموروث  مع  اشتباكًا  حقق  لعرض  ذهبت 
التلقي  المختلفة و فاعلية  يحقق إنسجامًا بين عناصر العرض 

وهو عرض : 

الطوق واألسورة. إخراج ناصر عبد المنعم. مسرح الطليعة. مصر.

الدكتور عمر فطموش  ) رئيسا ( الجزائر 
 الدكتور  عثمان البدوي. السودان    
الدكتور جّبار خّماط. العراق
 الكاتب فهد ردة الحارثي. السعودية
الدكتورة علّية الخالدي . لبنان
16 يناير 2019
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الندوات لينتقل إلى مستوى  العمل الفكري في إطار فعالياته بحيث يتجاوز مفهوم  المهرجان و منذ دورته السادسة على تطوير  درج 
المؤتمر الفكري، و يتم اختيار عنوان لكل مؤتمر، و قد آثرنا في هذه الدورة إطالق الحلقة األولى من أصل ثالث حلقات من السلسلة 
العربية )نقد التجربة- همزة وصل( حيث تخصص الحلقة األولى للمسرح المصري من 1905 إلى 1952، بمشاركة حوالي 60 متخصصًا 
ما بين إعداد األبحاث و ضبطها و تقديمها، و تقديم خالصات و حوصلة نهائية لها، إذ تتجه الندوات المكونة لهذا المؤتمر إلى إذكاء النقد 

لواقع التجربة المسرحية لنواٍح كثيرة؛  هذا و قد شكلت الهيئة لجنة علمية وضعت البرنامج و تابعت تفاصيله و تكونت من :

• الدكتور سامح مهران – رئيسًا للجنة.	
• الدكتور سيد علي اسماعيل – مقرراً للجنة.	
• د. أسامة أبو طالب.	
• د. حسن عطية.	
• د. عمرو دوارة.	
• د. نبيل بهجت.	
• إضافة إلى ممثل عن الهيئة العربية للمسرح.	

و هذا هو برنامج هذا المؤتمر:

المؤتمر الفكري
)نقد التجربة – همزة وصل. المسرح المصري -1905 1952(

اليوم األول: الجمعة 11 يناير 2019
الجلسة االفتتاحية: 10:00 إلى 10:45

مدير الجلسة: د.سامح مهران
كلمة مصر: د.كمال الدين عيد

كلمة الهيئة العربية للمسرح: أ.إسماعيل عبد الله
الجلسة األولى: 10:45 – 11:45

مدخل تاريخي: المسرح المصري 1952-1905
الباحث: د.عمرو دوارة – استعراض تاريخي ورؤية نقدية

مدير الجلسة: د.سيد خاطر

اليوم الثاني: السبت 12 يناير 2019
المرأة في المسرح المصري بين الحضور والغياب

الجلسة األولى 10:00 – 11:45
المحور الفرعي : محاوالت االنفتاح وقيود المحافظة: المرأة كاتبة/

تجارب/قضايا.
الباحثون:

منبر  عن  البحث  المصري:  النسائي  المسرح   - أمين  د.دينا   -  1
للتعبير

2 – أ. نور الهدى عبد المنعم - المرأة في المسرح في النصف األول 
من القرن العشرين: )إسهامات.. وقضايا(

المسرح  في  للمرأة  التأسيسية  المعوقات   - سالم  أمينة  أ.   –  3
المصري بين اْلمْنْع والَمْنْح: من )1905 -  1952(

مدير الجلسة: د. وليد فوزي
استراحة

الجلسة الثانية: 12:00 – 13:45
المحور الفرعي : جدلية الصوت النسوي والثقافة الذكورية.

الباحثون:
مذكرات  في  قراءة  مصر:  في  المسرح   – حبيب  د.سامية   -  1

وذكريات الرائدات في النصف األول من القرن 20
2 – أ . ابراهيم الحسيني - النسوية الغائبة في المسرح النسوي 

المصري: )أسئلة الريادة والوعي بقضايا المجتمع (
األولى  البدايات  المضاد:  والوعي  الوعي   - الضبع  محمود  د.   –  3

لتشكيل هوية المرأة في المسرح المصري
مدير الجلسة: د.وفاء كمالو

اليوم الثالث: األحد 13 يناير 2019
الكوميديا والميلودراما المصرية )أشكالها، تطورها، خطابها(

الجلسة األولى 10:00 – 11:45
ونظريات  المصري  المسرح  في  الكوميديا   : الفرعي  المحور 

الضحك.
الباحثون:

1 – أ. أحمد عبد الرزاق أبو العال – الكوميديا في المسرح المصري 
قبل عام 1952:)علي الكسار وأمين صدقي نموذجا(

في  المصري  الكوميدي  المسرح   - الحجراوي  الكريم  عبد  أ.   –  2
النصف األول من القرن العشرين في ضوء نظريات الضحك

في  الحكاية  وتحوالت  النمطية  الشخصية   - نبيل  أحمد  د.   –  3
المسرح المصري »عثمان عبد الباسط نموذًجا«

مدير الجلسة: د. حسن عطية
استراحة

الجلسة الثانية: 12:00 – 13:45
المحور الفرعي : الميلودراما والمجتمع سؤال البنية والهواية.

الباحثون:
المسرح  في  والمجتمع  الميلودراما  بنية   – عانوس  د.نجوى   -  1

المصري
الذكورية  والثقافة  النسوي  الصوت  جدلية   - بسام  أسماء  – د.   2

بين الكوميديا والميلودراما في المسرح المصري
المسرح  تأسيس  في  الهواة  دور   – داوود  الغني  عبد  األستاذ   -  3

المصري
مدير الجلسة: األستاذ أحمد الحناوي

اليوم الرابع االثنين 14 يناير 2019
المسرح الغنائي واالستعراضي )أشكاله، تطوره، خطابه(

الجلسة األولى: 10:00 – 11:45
المحور الفرعي : أثر المسرح الغنائي في تطور الموسيقى العربية.

الباحثون:
1 - د. ياسمين فراج - المسرح الغنائي في مصر )1952-1905(

– د. أيمن صبحي - دور سيد درويش وزكريا أحمد في تطوير   2
الموسيقى العربية عن طريق المسرح الغنائي، في النصف األول 

من القرن العشرين في مصر
مدير الجلسة: األستاذ ياسر عالم.

برنامج الندوات نقد التجربة – همزة وصل
المسرح المصري – الحلقة األولى

)المسرح المصري في نصف قرن : 1905 – 1952(
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استراحة
الجلسة الثانية: 12:00 – 13:45

والروافد  الموروث  بين  االستعراضي  المسرح   : الفرعي  المحور 
الغربية.

الباحثون:
المسرح  في  والوافد  الموروث  ديالكتيكية   - فايز  تامر  د.   –  1
لتمثيالت مختارة من مسرح علي  دراسة  المصري:  االستعراضي 

الكسار
2 – أ . محمد جمال إبراهيم - دور مسرح سيد درويش الغنائي في 

تطور الموسيقى العربية
مدير الجلسة: األستاذ عبد الرازق حسين

اليوم الخامس: الثالثاء 15 يناير 2019
خطاب المسرح المصري بين التأليف والنقد.

الجلسة األولى: 10:00 – 11:30
النقدية  الناقد في تشكيل االتجاهات  أثر خطاب  الفرعي:  المحور 

المسرحية وتطورها.
الباحثون:

1 - د.سيد علي إسماعيل – أثر عروض فرقة رمسيس في خطاب 
النقد المسرحي : 1924 – 1928

في  المصري  للمسرح  النقدي  الخطاب   - سعيد  محمود  د.   –  2
الفترة من )1905 – 1952(

مدير الجلسة: د. أسماء الطاهر عبد الله
استراحة

الجلسة الثانية: 11:45 – 13:15
المحور الفرعي : جدلية الكتابة والنقد.

الباحثون:
1 - د.أسامة أبو طالب - المسرح الشعري ما بين 1905 : 1952م 
وعمر  شوكت  حامد  ومحمود  حنين  إدوار  ونقد  شوقي  أحمد  إبداع 

الدسوقي نموذجا
2 – د. أحمد عبد الحميد - الخطاب المسرحي لنبوية موسى: تحليل 
الفضيلة  أو  حتب  )نوب  لمسرحية  ثقافي   – حجاجي   – تداولي 

المضطهدة(
مدير الجلسة: د.مصطفى سليم

اليوم السادس األربعاء 16 يناير 2019
الجلسة الختامية 11:00 – 13:00 

مدير الجلسة: األستاذ غنام غنام
تقديم حوصلة المؤتمر

1 – أحمد خميس
2 – خالد رسالن

3 – محمد مسعد

سامح  دكتور  األمناء  مجلس  عضو  اللجنة،  رئيس   / الختام  كلمة 
مهران.

تبادل  و  صادقة،  و  جادة  حوارات  الندوات  هذه  شهدت  قد  و  هذا 
بعضها  شهدت  كما  التصحيح،  و  التقويم  و  المعرفة  المنتدون 
المستوى  رفيع  بحضور  الجلسات  كافة  تميزت  و  قوية،  سجاالت 

عدداً و نوعًا.
الندوة  قبل  موقعها  على  األبحاث  الهيئة  نشرت  ثانية،  ناحية  من 
توزيع  تم  كما  المهتمين،  جميع  متناول  في  لتكون  أيام،  بثالثة 
األوراق  تلك  تحمل  مدمجة  أقراص  كذلك  و  كاملة،  ورقية  نسخ 

المشاركة.
في نهاية المؤتمر الذي ترك أثراً واضحًا في مصر، تم إعطاء مهلة 
أوراقهم قبل  المشاركين لضبط و تنقيح  و قدرها شهران لكافة 

النشر.
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تكريم 7 من الفائزين في مساري مسابقة التأليف
نظمت الهيئة العربية للمسرح النسخة الحادية عشرة من مسابقتي تأليف النص المسرحي، الموجه للكبار 18+، و الموجه لألطفال و 

اليافعين من سن 6 إلى 18.
بالدعوة  يتمتعون  الفائزين  فإن  عادتها  على  وجريًا  المسابقتين  في  الفائزين  نتائج    2018 نوفمبر  شهر  في  الهيئة  أعلنت  قد  و  هذا 
إلى مبلغ  العربية للمسرح، إضافة  الهيئة  الفائزون أيقونات  التكريم ضمن فعالياته، حيث يتسلم  المهرجان و كذلك  لحضور فعاليات 

مكافأة الفوز، من ناحية ثانية فإن هذه النصوص تنشر ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح .

مسابقة التأليف

طسم وجديس
أيمن هشام محمد حسن -مصر

قمقم مارد الكتب
يوسف بعلوج - الجزائر

كفن البروكار
محمد األمين بن ربيع- الجزائر

إبر ليست للتطريز
هشام ديوان -المغرب

المشهد األخير في وداع السيدة 
إبراهيم الحارثي -السعودية

مندور و القلم المسحو
محمد كسبر - مصر

مدينة النانو
كنزة مباركي - الجزائر

مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في العام 2018.

حصل على المراتب الثالثة األفضل، ثالثة كتاب من مصر والجزائر والسعودية، وجاء الفوز على لنحو التالي:

من  عشرة  الحادية  الدورة  تحكيم  لجنة  أن  يذكر 
الموجه للكبار للعام  المسرحي  النص  مسابقة تأليف 

2018 تكونت من األساتذة:

• بدر محارب – الكويت.	
• محمد العوني – تونس.	
• هزاع البراري – األردن.	

المرتبة األولى:

المرتبة األولى:

المرتبة الثانية:

المرتبة الثانية:

المرتبة الثالثة :

المرتبة الثالثة :

المرتبة الثالثة مكرر :

مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه لألطفال و اليافعين من 6 – 18

الفائزون بمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه لألطفال

و كانت لجنة الحكيم لهذه المسابقة قد تكونت من:

• د. الزهرة ابراهيم – المغرب.	
• د. حسين علي هارف – العراق	
• أ . فاطمة المعدول – مصر.	

ضمن فعاليات المهرجان تم عقد مؤتمر صحفي للفائزين 
التأليف  تحكيم  لجنة  عضو  عنه   تغيب  التحكيم،  لجنتي  و 
للكبار أ. هزاع البراري ألسباب خاصة، و كذلك الفائز بنص 
)غبر ليست للتطريز( المرتبة الثاني من تأليف النص الموجه 

للطفل، هشام ديوان، ألسباب خاصة أيضًا.
 و قد تم تكريم الفائزين في فعاليات حفل الختام يوم 16 

يناير 2019.
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الثالث  بالمراتب  الفائزين  لتحديد  تحكيمية  ندوة 
العلمي  للبحث  العربية  المسابقة  في  األفضل 

النسخة الثالثة.
من   11 الدورة  فعاليات  ضمن  للمسرح  العربية  الهيئة  نظمت 
بالمتأهلين  الخاصة  المحكمة  الندوة  العربي  المسرح  مهرجان 
للمراكز الثالثة األفضل في النسخة الثالثة من المسابقة العربية 
الفنون  أكاديمية  رحاب  في  ذلك  و  المسرحي،  العلمي  للبحث 
بالقاهرة، بحضور لجنة التحكيم و المتنافسين و أساتذة و طلبة 

أكاديمية فنون القاهرة إضافة إلى لفيف من المهرجانيين.

وضعت الهيئة الناظم لعملها على مدار العام 2018 و بالتالي لهذه 
المسابقة )االشتباك مع الموروث الثقافي إلنتاج معارف مسرحية 

إبداعية جديدة و متجددة(.

للمسرح  العربية  الهيئة  إدراك  من  تنظيمها  و  المسابقة  تنبع 
في  العلمي  والبحث  الدراسات  مناخات  توفير  على  العمل  ألهمية 
الذي  الرئيس  الشعار  مقاربة  إلى  وصواًل  المسرح  تنمية  سبيل 

قامت عليه الهيئة »نحو مسرح عربي جديد ومتجدد«.
شكلت الهيئة العربية للمسرح لجنة تحكيم تكونت من :

• د. يوسف عايدابي – السودان.	
• د. عقيل مهدي – العراق.	
• د. حسن اليوسفي – المغرب.	

فإن  الثالثة،  النسخة  في  المعلن  المسابقة  نظام  على  بناء  و 
يتنافسون  سوف  األفضل،  الثالث  للمراتب  المتأهلين  الباحثين 
على الفوز بتراتبية هذه المراتب خالل ندوة تحكيمية خاصة تعقد 
ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي 

التي تعقد في القاهرة من 10 إلى 16 يناير 2019.

و ضمت قائمة المتأهلين للمراتب الثالثة األفضل :
الحاجة إلى مجاوزة  – المغرب، عن بحثه )في  الباحث علي عالوي 

االحتفالية إلنتاج معارف مسرحية إبداعية جديدة و متجددة(.
الهجنة  )جماليات  بحثها  عن  المغرب،   – أكنفر  فاطمة  الباحثة 
إلى  الخصوصية  تأكيد  من  المغربية،  المسرحية  الممارسة  في 

استيعاب النماذج الكونية(.
العربي من  – السودان، عن بحثه )المسرح  الباحث محمود حسن 

سؤال الكينونة إلى ما بعد التراث، دراسة في األنساق الثقافية(.
الباحثة مروة وهدان – مصر، عن بحثها )تجليات أسطورة عشتار 
»سيدة  لمسرحية  نقدية  دراسة  النسوي  المسرحي  الخطاب  في 

األسرار عشتار« للكاتبة حياة الرايس في ضوء النقد األسطوري(.
الترتيب  إلى  يناير   14 يوم  عقدت  التي  المحكمة  الندوة  أفضت  و 

التالي للفائزين
المرتبة األولى: 

الحاجة إلى مجاوزة  – المغرب، عن بحثه )في  الباحث علي عالوي 
االحتفالية إلنتاج معارف مسرحية إبداعية جديدة و متجددة(.

المرتبة الثانية
العربي من  – السودان، عن بحثه )المسرح  الباحث محمود حسن 

سؤال الكينونة إلى ما بعد التراث، دراسة في األنساق الثقافية(.
المرتبة الثالثة / مكرر

الهجنة  )جماليات  بحثها  عن  المغرب،   – أكنفر  فاطمة  الباحثة 
إلى  الخصوصية  تأكيد  من  المغربية،  المسرحية  الممارسة  في 

استيعاب النماذج الكونية(.
الباحثة مروة وهدان – مصر، عن بحثها )تجليات أسطورة عشتار 
»سيدة  لمسرحية  نقدية  دراسة  النسوي  المسرحي  الخطاب  في 

األسرار عشتار« للكاتبة حياة الرايس في ضوء النقد األسطوري(.
هذا و قد تكريم الفائزين في فعاليات حفل الختام. يوم 16 يناير 

.2019

11 إصدارًا خاصًا عن المسرح المصري بمناسبة المهرجان.

درجت الهيئة في كل دورة على سنة إصدار مجموعة من الكتب الخاصة بمسرح البلد 
المحتضن للدورة، و قد خصت مصر بعدد من اإلصدارات يبلغ ضعفي ما فعلت في 

دورات سابقة، و هذه الكتب هي:
• الفرق المسرحية المصرية في العراق – فرقة جورج أبيض. د. علي الربيعي.	
• الفرق المسرحية المصرية في العراق – فرقة فاطمة رشدي. د. علي الربيعي.	
• الفرق المسرحية المصرية في العراق - فرقة يوسف وهبي. د . على الربيعي.	
• نجيب محفوظ كاتبًا مسرحيًا و سينمائيًا – د. حسن عطية.	
• كرم مطاوع فنان المهام المسرحية الصعبة . د. عمرو دوارة.	
• زكي طليمات، محاضرتان و مذكرتان. د. يوسف عايدابي.	
• فن المطالبة بالحق – المسرح المصري و حقوق اإلنسان. نورا أمين.	
• الدالالت الدرامية للنظم الطقسية في الدراما التجريبية. د. مصطفى سليم.	
• المسرحية الشعرية العامية في مصرز عبد الكريم الحجراوي.	
• حرت األرض التراث الشعبي القصص في المسرح المصري. د. محمد أمين عبد 	

الصمد.
• تناقضات الخطاب و النص. دراسة لصورة المرأة في المسرحيات المنشورة من 	

1923 – 1952. د. نبيل بهجت.
و قد نظمت ندوة صحفية خاصة بهذه اإلصدارات و أصحابها، و تم توقيع هذه الكتب 

للجمهور في مركز المؤتمرات الصحفية.
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كعادتها تقيم الهيئة العربية للمسرح لمنشوراتها معرضًا لبيع كتبها 
بتخفيضات كبيرة، و تشمل منشورات الهيئة حوالي 210 عناوين ما 

بين نصوص و دراسات و توثيق.
المسرح  بهو  في  الرئيسي  موقعه  كان  الذي  المعرض  شهد  قد  و 
القومي و نظم بشكل متنقل في مركز المهرجان اإلعالمي، إقبااًل و 
مبيعًا كبيراً و ذلك لجودة المطبوعات و التخفيضات الكبيرة التي قامت 

بها الهيئة.
كما تم إهداء نسخة من كامل اإلصدارات لعدد من المسسات التعليمية 
الرسمي  الموزع  هي  لتكون  بتانة  دار  مع  االتفاق  تم  كما  المصرية، 

لهذه المنشوات في معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2019.

أصدرت الهيئة في مهرجانها نشرة يومية مكونة 
يتعلق  ما  كل  تنشر  و  توثق  صفحة   24 من 
النشرة  لهذه  تحرير  هيئة  شكلت  قد  و  بالدورة 

على النحو التالي:
• محمد الروبي رئيس التحرير.	
• ابراهيم الحسينى مدير التحرير.	
• محمد مسعد 	
• أحمد زيدان	
• أحمد محمد الشريف 	
• سمية أحمد   	
• سلوي عثمان   	
• رنا رأفت	
• همت مصطفي	
•  التصوير: محمد فاروق 	
• عادل صبري	
• مدقق لغوي عادل العدوي 	
• المخرج الفني : وليد يوسف	
• التنفيذ : أحمد السيد	

معرض لمنشورات الهيئة العربية للمسرح

نشرة يومية للمهرجان

32 مؤتمرًا صحفيًا خالل فترة المهرجان.
شكلت الهيئة مركزاً للمؤتمرات الصحفية، ليكون هذا المركز منصة للتعريف و التعارف 
و إصادرا التقارير اليومية عن المهرجان، هذا و شهد المهرجان ما مجموعه 32 مؤتمراً 

صحفيًا غطت كافة الفعاليات.

و أسندت الهيئة مهمات العمل في هذا المركز إلى الفريق التالي
• يسري حسان/ مسؤول مركز المؤتمرات و التقارير الصحفية	
• أحمد العربي	
• عادل حسان	
• محمود الحلوانى 	
• باسم عادل	
• على رزق	
• هدى اسماعيل	

هذه النشرة القت استحسانا عاليًا لجودة موادها و منهجيتها و حسن تصميمها و تحريرها.
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كعادتها خالل كل دورة من دورات مهرجان 
العربية  الهيئة  تنظم  العربي،  المسرح 
ضيوف  لفائدة  تكوينية  ورشات  للمسرح 
البلد  من  الشباب  المبدعين  و  المهرجان 
في  المهرجان  سيعرف  و  هذا  المحتضن، 
الحادية عشرة، تنظيم ست ورشات  دورته 

تكوينية، على النحو التالي:

• المسرحية 	 لإلضاءة  تكوينية  ورشة 
من تأطير السيد زهاو هاي – الصين.

• ورشة تكوينية في السينوغرافيا من 	
تأطير السيد ليانغ كزيكنغ – الصين.

• ناشئة 	 لفائدة  الجسد،  حضور  ورشة 
الشارقة من تأطير السيدة نورا أمين 

– مصر.
• لفائدة 	 الحركة،  سيكولوجية  ورشة 

بالقاهرة، من  الفنون  أكاديمية  طلبة 
تأطير جايلز فورمان – بريطانيا.

• أكاديمية 	 طلبة  لفائدة  األقتعة  ورشة 
الفنون بالقاهرة، من تأطير كارلوس 

دياز – إسبانيا.
• طلبة 	 لفائدة  المايم  فن  ورشة 

تأطير  بالقاهرة.  الفنون  أكاديمية 
راديم فيزفاري. التشيك.

الورشات التكوينية:

وفد أكاديمية الفنون في الشارقة

حضر للمرة األولى وفد من أكاديمية فنون الشارقة، مكون من :
• بيتر بارلو	
• جاكلين جورج	
• أندرو سوليفان	

وقد وضعت لهم األمانة العامة للهيئة العربية للمسرح برنامجًا خاصًا شمل 
زيارة أكاديمية فنون الشارقة، و زيارة ورشات التدريب، و زيارة لدار ال,برا. 
بأكاديمية  تعريفي  صحفي  مؤتمر  عقد  و  العروض،  لمشاهدة  إضافة 

الشارقة.

رابطة السنوغرافيين الصينيين:
برمجت األمانة العامة للهيئة العربية للمسرح لوفد رابطة السينوغرافيين 

الصينيين، تمثل في
التقنيات  محترفي  من  العربي  المسرحي  الشباب  لتدريب  ورشتين  تنظيم 
في فنون اإلضاءة و السينوغرافيا، و قد استفاد من هذه الورش 12 متدربًا 

من خارج مصر و 12 متدربًا من داخلها.
رابطة  و  للمسرح  العربية  الهيئة  بين  عقدت  التي  التفاهم  مذكرة  تجديد 
هذا  الصيني  الثقافي  الملحق  حضر  قد  و   .2016 عام  السينوغرافيين 

التوقيع الذي جرى في مؤتمر صحفي خاص.
استقبلت الهيئة للمسرح السيدة إليكا مياو من الهيئة الدولية للمسرح في 
إعجابها  عن  صرحت  و  الفعاليات  كافة  اليكا  السيدة  تابعت  قد  و  اليابان، 
الشديد بمستوى المسرح العربي و المستوى العالي في تنظيم المهرجان.

التفاهمات العربية و الدولية:

تمثل  الدولية  و  العربية  الجهات  عديد  مع  تواصليًا  نشاطًا  المهرجان  شهد 
اهمها في :



تقرير مهرجان المسرح العربي  الدورة الحادية عشرة 26

استمراراً لالتصاالت التي تمت بين الهيئة العربية للمسرح و نقابة الفنانين العراقيين، و 
استعداد الطرفين للتعاون في عدة شؤون أهمها:

• تنظيم مهرجان العراق الوطني للمسرح.	
• تفعيل المسرح المدرسي	
• التوثيق.	

فقد وقعت الهيئة ممثلة باألمين العام اسماعيل عبد الله و نقيب الفنانين العراقيين د. 
جبار جودي، مذكرة و تصوراً كاماًل لعقد الدورة األولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح 

من 24 إلى 30 أكتوبر 2019.
كما نصت المذكرة على التعاون في مجاالت شتى منها المسرح المدرسي و التوثيق.

مهرجان  من   13 الدورة  باستضافة  العراق  رغبة  الفنانين  نقيب  جودي  جبار  د.  أكد  كما 
المسرح العربي.

مهرجان العراق الوطني للمسرح

24 – 31 أكتوبر  2019

توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم مهرجان العراق الوطني للمسرح 2019

وهذا هو  نص االتفاقية:

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لمبادرة  تنفيذاً 
القاسمي، عضو المجلس األعلى التحاد اإلمارات العربية المتحدة، 
حاكم الشارقة، الرئيس األعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم 
الدول  في  المحلي  بالمسرح  تعنى  وطنية  مسرحية  مهرجانات 
العربية، وفي إطار التكامل مع الجهود التي تبذلها نقاية الفنانين 
العراقيين من أجل تنمية وتطوير الفعل الثقافي عامة والمسرحي 
للتنمية  العربية  االستراتيجية  تفعيل  إطار  وفي  خصوصا، 
المسرحية التي أعدتها الهيئة العربية للمسرح والرامية إلى تنمية 
وتطوير الفن المسرحي بالوطن العربي والتي أقرها مجلس وزراء 
الثقافة العرب بالرياض سنة 2015، تنظم الهيئة العربية للمسرح 
و نقابة الفنانين العراقيين، الدورة األولى لمهرجان العراق الوطني 

للمسرح. 

الفريق االول : 
الهيئة العربية للمسرح ويمثلها األمين العام اسماعيل عبد الله.

الفريق الثاني :
 نقابة الفنانين العراقيين ويمثلها نقيب الفنانين جبار جودي.

ثقافية  تظاهرة  للمسرح  الوطني  العراق  مهرجان   : التعريف 
العربية  الهيئة  تنظمها  المحلية،  المسرحية  األعمال  تهم  وفنية، 
المؤسسات  مع  بالتعاون  العراقيين  الفنانين  ونقابة  للمسرح 
المعنية بالشأن المسرحي في العراق، تشارك به وتتنافس– كحٍد 
المهرجان جلسات  أعلى - عشر فرق مسرحية، وتشمل فعاليات 

نقدية. 
المسرحية  باألعمال  للمسرح  الوطني  العراق  مهرجان  يعنى 
وطنية  فنية  مناسبة  ويشكل  فقط،  محليا  المنتجة  العراقية 
تعطى  حيث  واألجود،  المتميز  المسرحي  بالمنتوج  لالحتفاء 
المهرجان  في  المشاركة  المسرحية  األعمال  انتقاء  في  األولوية 

لجودة المنتوج المسرحي.
األهداف : يهدف مهرجان العراق الوطني للمسرح إلى :

الهدف الرئيسي : تعزيز الثقافة الوطنية وتشجيع اإلبداع.
األهداف الفرعية :

المهتمين . 1 قاعدة  وتوسيع  في  المسرحية  الحركة  تنشيط 
والمتذوقين لهذا الفن.

الثقافي وتحفيزهم . 2 العاملين في هذا القطاع  تنظيم جهود 
اإليجابي  التنافس  وتشجيع  مسرحياتهم  وترويج  للعمل 

بينهم.
تعزيز التواصل بين المسرحيين.. 3
المسرحية . 4 النصوص  وكتابة  النقدية  األبحاث  تشجيع 

المحلية.

الدورة : األولى
الفترة :  من 24 إلى 31 أكتوبر 2019 .

المكان : تقام فعاليات المهرجان في مدينة بغداد. 

المستفيدون : 
على  المتوفرة   2019 عام  خالل  المنتجة  المسرحية  األعمال 

الشروط المدرجة أسفله.

مراحل تنفيذ المهرجان:
المرحلة األولى: يتعاون الطرفان الهيئة والنقابة.

المسرحية  الشخصيات  )من  للمهرجان  العليا  اللجنة  تشكيل 
الوازنة في البلد المحدد( ووضع الالئحة المنظمة واستمارة وشروط 

التأهل لألعمال الراغبة بالمشاركة.
التخطيط والتنفيذ، وتوفير اإلمكانات الالزمة لتنظيم المهرجان.

المرحلة الثانية: اإلعالن والتجهيز
• اللجنة 	 قبل  من  عليه  والمصادقة  المهرجان  شعار  تصميم 

العليا.
• برشور، 	 »بوستر،  للمطبوعات  المختلفة  التصاميم  وضع 

يافطات، دعوات«
• التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الجهات المعنية بالمهرجان.	
• توفير المسارح والقاعات الصالحة للعروض المشاركة.	
• اختيار المسرحيات والفرق المشاركة المحلية.	
• إعداد مسوّدة برنامج المهرجان.	
• المصادقة على الخطة اإلعالمية والدعاية.	
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المرحلة الثالثة: التنفيذ والتقييم
• تتعاون الهيئة العربية للمسرح مع نقابة الفنانين العراقيين 	

على  بالمسرح  المعنية  األهلية  المؤسسات  مع  بالشراكة 
تدبير وتنظيم الفعاليات وتغطية الكلف المالية الخاصة بها.

• تقديم العروض وتسهيل عمل الفرق المسرحية المشاركة.	
• تنظيم الجلسات النقدية بعد كل عرض مسرحي.	
• توثيق األعمال المسرحية 	
• تقييم المهرجان.	

على  للمهرجان  الدعم  للمسرح  العربية  الهيئة  تقدم 
النحو التالي :

تدعم الهيئة العربية للمسرح األعمال المسرحية التي تتأهل . 1
للمشاركة بحد أعلى ثمانية عشر عماًل مسرحيًا، بواقع خمسة 

آالف دوالر للعمل الواحد. 90000 دوالر.
العراق. . 2 في  بالمسرح  تتعلق  كتب  ثالثة  إصدار  الهيئة  تدعم 

6000  دوالر.
تدعم الهيئة إصدار نشرة يومية للمهرجان   5000 دوالر.. 3
تدعم الهيئة تنظيم ندوات نقدية للعروض المتنافسة   . 4

5000 دوالر.
على . 5  « للمسرح  العربية  الهيئة  »جائزة  باسم  الجوائز   تقديم 

النحو التالي: 
• 2500 دوالر. 	 جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل تأليف   
• جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل إخراج   3000 دوالر.	
• 	 2000 سينوغرافيا    ألفضل  للمسرح  العربية  الهيئة  جائزة 

دوالر. 
• 	 2000 ذكور  تمثيل  ألفضل  للمسرح  العربية  الهيئة  جائزة 

دوالر. 
• جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل تمثيل إناث 2000 دوالر.	
• جائزة تأليف الموسيقى والمؤثرات  1500 دوالر.	
•  جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل عمل 10000 دوالر.  	
 
• مجموع الجوائز  23000 دوالر	
• واأليقونات 	 الشهادات  تهيئة  للمسرح  العربية  الهيئة  تتولى 

للفائزين   7000 دوالر
• الكلفة اإلجمالية لدعم المهرجان  136000 دوالر  	

يتولى الفريق الثانية توفير ما يلي:
• وتغطية 	 واالختبار  والتنفيذية  والفنية  العليا  اللجان  تشكيل 

تكاليف عملها.
• توفير الفضاءات الالزمة للعروض وتجهيزها.	
• من 	 المشاركة  الفرق  بتنقالت  يتعلق  ما  كل  وتوفير  تنظيم 

المحافظات إلى بغداد.
منهجية العمل:

تعتمد نقابة الفنانين العراقيين واللجنة العليا المشرفة على . 1
المهرجان مبدأ التشارك مع الجهات والمؤسسات الرسمية ذات 
العالقة والفرق المسرحية المشاركة ووسائل اإلعالم إلنجاح 

المهرجان باعتباره تظاهرة وطنية.
فنانين، . 2 ثالثة  من  مكونة  لجنة  بتكليف  العليا  اللجنة  تقوم 

من غير المشاركين في التنافس بمهمة مشاهدة مخصصة 

في  يتدخل  وال  المهرجان،  في  المشاركة  العروض  الختيار 
قرارات هذه اللجنة أي طرف.

فنانين . 3 خمسة  من  مكونة  لجنة  بتكليف  العليا  اللجنة  تقوم 
للتحكيم في المهرجان، شريطة أن ال يكون ألي منهم عالقة 
قرارات  في  يتدخل  وال  المهرجان،  في  المشاركة  بالعروض 

هذه اللجنة أي طرف.
بما . 4 الفعاليات  وباقي  المسرحيات  عروض  أماكن  تحديد  يتم 

الحاجيات  ويتم حصر  المشاركة،  العروض  يتناسب وطبيعة 
التقنية الالزمة وتوفيرها.

تدابير وشروط المشاركة :  
األعمال . 1 للمسرح  الوطني  العراق  مهرجان  في  تشارك 

المسرحية المنتجة من قبل الفرق المسرحية بشكل أساسي 
اجتياز  العراق، شريطة  العمل في  بها  الجاري  القوانين  وفق 

مرحلة المعاينة . 
إلى . 2 الدخول  على  للتنافس  طلباتها  المسرحية  الفرق  تقدم 

مهرجان العراق الوطني للمسرح، من أجل معاينتها مباشرة 
من قبل لجنة االنتقاء مصحوبة بالوثائق التالية  :

• طلب المشاركة في المهرجان. 	
• استمارة المشاركة الخاصة بالمهرجان.	
• تعهد المسؤول عن العمل المسرحي بالمشاركة في مهرجان 	

لجنة  قبل  من  اختياره  حالة  في  للمسرح  الوطني  العراق 
عامي  خالل  والدولية،  العربية  بالمهرجانات  أو  المشاهدة، 

2019 و 2020 ، في حالة اختياره من قبل اللجنة المنظمة.
• نسخة من النص المسرحي.	
• الئحة الفريق العامل بالعمل المسرحي.	
• نسخة من الهوية الشخصية لرئيس الفرقة.	
• المقترحة 	 المسرحية  األعمال  من  المشاهدة  لجنة  تختار 

في  للمشاركة  أعلى  كحد  مسرحية  أعمال  عشرة  للمعاينة 
مهرجان  في  التنافس  خارج  أعلى  كحد  وثمانية  التنافس 

العراق الوطني للمسرح.
• يلتزم مسؤولو كل األعمال المسرحية المبرمجة بالمهرجان 	

المشاركة في الندوات التطبيقية الخاصة بمناقشة عروضهم 
بكامل الفريق.

تم االتفاق والتوقيع في القاهرة يوم 15 يناير 2019

  الفريق الثاني
 نقابة الفنانين العراقيين
 نقيب الفنانين العراقيين

 جبار جودي

الفريق األول
الهيئة العربية للمسرح

األمين العام
 اسماعيل عبد الله

التواصل مع مديرية المسارح و الموسيقا بوزارة الثقافة السورية.

و  المسرح  مديرية  مدير  جلول  عماد  بالسيد  للمسرح  العربية  للهيئة  العامة  األمانة  في  اإلدارة  طاقم  و  العام  األمين  التقى 
الموسيقى بوزراة الثقافة في دمشق، و تم بحث إمكانية تنظيم الدورة األولى من مهرجان سوريا الوطني للمسرح خالل العام 

2019، و تم خالل هذه اللقاءات وضع الخطوط العامة التي يتوجب ان يقدمها السيد عماد جلول للوزارة.
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