
من 8 الى 21 جوان 2020
إختياراألفالم

 تستكشف "بيروت نهاية الخط" مفاهيم الحدود والهوية واالنتماء في منطقة من
 العالم مضطربة بشكل دائم. باستخدام السكك الحديدية في لبنان وما تبقى من
 بنيته التحتية المهجورة ، يمزج الفيلم الحقائق الشخصية والتاريخية من خالل
 اقتراح رحلة تأملية وجغرافية تحاول تحليل واستجواب وفهم ماضي وحاضر

ومستقبل َغْيُر ُمتَأَِكّد

 يحــاول تالميــذ قســم فــي مدرســة بريــكارد ، إحــدى "المقاطعــات الشــمالية فــي
 مرســيليا" ، إعــادة التفكيــر فــي المدينــة ، فبيــن الورشــة والنزهــات في المنطقة
ــر ــى حــق أكب ــذ الحاجــة إل ــا التالمي ــت لن ــر الجــدل. يثب ــكار وتثي ــج األف  ، تندم

لألطفال في المدينة وبشكل أعم لجميع السكان

 يقــع صالــون الشــعر الشــهير"نمط لورنــزو" فــي قلــب مرســيليا. بيــن األســرار
ــن ــراء م ــدي خب ــى أي ــور إل ــن الذك ــم م ــن ومعظمه ــلم الزبائ ــكات، يستس  والن

تصفيف الشعر المفضلة لديهم

 ياســين وأحمــد ونذيــر وعلــي هــم رجــال عاديــون. عاشــوا في ليبيا حياة ســلمية
 فــي مــدن بنغــازي ، طرابلــس ، مصراتــة ، تاورغــاء. ثــم اندلعــت الحــرب. تــم
 اغتصــاب الجميــع. اآلن هــم الجئــون فــي تونــس علــى أمل إعــادة بناء أنفســهم،
 يخرقــون قانــون الصمــت. مــن خــالل كلماتهــم  يظهــر الــم ال يوصــف ويحــدد

الخطوط العريضة لجرائم حرب

 يتابــع الفيلــم ثــالث ســيدات فــي مصــر فــي رحلــة زواج طويلــة ومعقــدة. أثنــاء
 اســتيعاب نقطــة التحــول هــذه، يرســم صــورة لمجتمــع القاهــرة الحديــث حيــث
 يجــب علــى جيــل اليــوم أن يواجــه ضغــط تقاليــد راســخة ورغبتــه لمزيــد مــن

الحرية

 الرصــاص المتفجــر الــذي يســتخدمه الجيــش اإلســرائيلي يجعــل بتــر الجرحــى
 أمــر ال مفــر منــه. بمناســبة مشــاركة فريــق كــرة القــدم الفلســطيني المبتــور من
 غــزة فــي لقــاء فــي فرنســا ، نكتشــف شــجاعة وطاقــة هــؤالء الشــباب علــى
 الرغــم مــن اإلعاقــة والحــرب والظــروف المعيشــية الكارثيــة. يشــارك الشــباب
 الغزوييــن شــغفهم خــارج الحــدود المغلقــة لقطــاع غــزة وســعادتهم فــي العيــش

وهم يرتدون ألوان فلسطينة

 فــي قلــب "سلســلة Google اكيــف يمكننــا أن نتخيــل أنــه وراء محــرك بحــث
 الخوارزميــة" الخاصــة بــه ، ســوف يقــوم العمــال الجزئيــون بفحــص وتعديــل
 الــردود علــى االستفســارات؟ ومــن يشــرف على مالييــن المنشــورات التي تغمر
 شــبكاتنا االجتماعيــة المفضلــة كل يــوم؟ يــذب الفيلــم إلى مقابلة ألشــخاص الذين
 ال نراهــم أو الذيــن نتجاهــل وجودهــم غالبًــا. رحلــة خلــف كواليــس اقتصــاد ."

يقدم "محجوبون" النقرات

 المــرأة الريفيــة" هــي رحلــة إلــى واقــع خفــي علــى حــدود العالــم الريفــي ،"
حيث تخضع حياة النساء إلى إيقاع الماشية واألعمال المنزلية

 مــاي 2018 ، ســلوى وســونيا مرشــحات فــي االنتخابــات البلديــة بقفصة في"
 تونــس. يشــهد الفيلــم علــى التزاماتهــم وآمالهــم فــي التجديد السياســي. صورة
 المرأتيــن عازمتــان علــى تغييــر الحيــاة اليوميــة وجنــوب تونــس ، بيــن

واالحياء الشعبية المناطق الريفية

 مــرت 40 ســنة علــى لجــوء جــزء مــن الســكان الصحراوييــن إلــى الجزائــر"
 بعــد االحتــالل المغربــي. فــي انتظــار حلــول للنــزاع ، يكــرس الشــباب

الصحراويون صناعة األفالم

نتظر ا

الوقت نصف 

ليبيا: تشــريح جريمة

العطش

 تواجــه النســاء الصحراويــات تعطــش حمــادة، لعنــة الصحــراء، فــي بلــد لــم يكــن
 بوســع أحــد أن يعيــش مــن قبــل. إال أنهــن تقاومــن ألكثــر مــم أربعيــن عاما. تقســم
 النســاء المــاء كل يــوم وتنتظــر. لكــن هنــاك عطًشــا أكثــر فظاعــة ال يجــدون له أي

راحة

 فــي البرتغــال، ينتــج عمــال المســبك يدويــاً تقريبــاً قطــع غيــار للصناعــة البحريــة.
في ساحة القرية، في الليل، يخلق الخزافون "وحوش" مع الجمهور

ــاول ــا وفرنســا ، يح ــن إيطالي ــة بي ــس ، الواقع ــة ودورن ــان روي ــن خــالل ودي  م
 الالجئــون العبــور عنــد إعادتهــم مــن الحــدود. فــي مواجهة محنتهم ، قرر الســكان
 الترحيــب بهــم وحمايتهــم. يحكــي الفيلم عن التفاعــالت الجماعية والصراع باســم

التضامن لمساعدة لشخص في خطر

 يحــاول الفيلــم تصويــر انطباعــات المناظــر الطبيعيــة الصحراويــة المغربيــة
 واألشــخاص الذيــن يعيشــون هنــاك. فيهــذا الفضــاء، مــع أحمــد ويوســف ولحســن
 وإديــر ، يتــم الكشــف عــن قصصهــم التــي تشــهد على حياتهــم اليوميــة ورغباتهم

ومشاعرهم باالنتماء

الوحوش صناعة 

الوادي

السماء واألرض والرجل
ريكر كارولين 
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المتوسط  وثائقي 



من 8 الى 21 جوان 2020
إختياراألفالم

المتوسط  وثائقي 

ــرن ــى الق ــود إل ــد تع ــم تقالي ــرآن يدي ــم الق ــرب ، تعل ــي للمغ ــف الغرب ــي الري  ف
 العاشــر. يوجــد فــي وســط الجبــال العديــد مــن المــدارس التقليديــة، بمــا فــي ذلــك
400 مــن  أكثــر  تســتقبل  التــي  الخطــاب،  بــن  عمــر  مدرســة   أكبرهــا، 
ــي ــات ف ــان والفتي ــرط الفتي ــرآن. ينخ ــم الق ــوس تعل ــم طق ــع الفيل ــذ. يتتب  تلمي

ممارسة حفظ وتالوة النص القرآني أمام المدرسيند

 شــعر مريــر للحيــاة اليوميــة فــي التــالل المعزولــة فــي شــرق البوســنة
ــم ــلط الفيل ــة. يس ــع الطبيع ــة م ــة المتبادل ــدات والعالق ــة الج ــة وألف  يظهرعناي
 الضــوء علــى التــراث الثقافــي غيــر المــادي مــن خــالل األغانــي والطقــوس التي
 تهــدف إلــى ترويــض الطقــس الســيئ والبــرد والعواصــف. الطبيعــة كيــان

يتحدثون معه ويستمعون إليه ويحترمونه

 لمــدة عــام ، تتبــع الكاميــرا زينــب علــى دراجتهــا الناريــة فــي حياتهــا المهنيــة
 والعائليــة والعاطفيــة ، مــع ســؤال واحــد: كيــف تكون شــابة محجبة فــي األحياء
 الشــيعية فــي بيــروت اليــوم؟ مــن خــالل إظهــار رغبتهــا فــي التحــرر والحريــة ،

ال تظهر زينب فقط تفردها ولكن أيًضا تناقضاتها

ــاة. هــذا هــو ــة النابــض بالحي ــب المدين ــر هــو قل ــي تطــوان ، شــارع الجزائ  ف
 المــكان الــذي تقــدم الباعــة المتجوليــن  البضائــع المهربة الــى الزبائــن. ذات يوم
 ، فجــأة ، جــاءت األخبــار. ســيتم طــرد الباعــة المتجوليــن. ســوق نموذجــي قيــد
 اإلنشــاء لكنهــم لــن يجــدوا جميعـًـا مكانهــم هنــاك. بالنســبة لمحمــد وعبد الســالم
 وغيرهــم الكثيــر ممــن نشــأوا فــي هــذا الشــارع ، الوقــت ال يــزال قائمــاً. يفكــر

البعض في األسوأ والبعض اآلخر يشكلون جمعية

 نــات فليــوف هــو عــازف البــوق والملحــن للتقاليــد العظيمــة للفــرق النحاســية
 الــروم البلقانيــة التــي يعــد أحــد الممثلين الرئيســيين لهــا ، تمكن من إشــعاع هذه
 الموســيقى علــى المســتوى الدولــي وبالتالــي بنــاء جســر بيــن الثقافــات. يلمــس
 جمهــوره بمــا حصــل عليــه مــن هذا التقليــد الموســيقي واستكشــافه لمجموعات
 أخــرى مــن الموســيقى العالميــة. كيــف يتم إنشــاء الموســيقى الــروم اليوم ضمن
 فرقــة نحاســية؟ مــا هــو مكانهــا فــي المجتمــع المقدونــي ، ولكــن أيضا فــي عالم

الموسيقى؟

 صــور للعمــل والبطالــة فــي اليونــان فــي األزمــة االقتصاديــة اليــوم. أثينــا ، بيراما
 ثيســالونيكي ، ســكوريس ... "كتلــة تلــو األخــرى ، يســتمر تصفيــة العالــم ..."
 (رينيــه شــار). أمثلــة تُظهــر تمــزق مــا حــدده عالــم العمــل حتــى اآلن ولكــن أيًضا

الحركات التي اخترعها األشخاص الذين يكفاحون

 فــي بلــدة صغيــرة فــي جنــوب المغــرب  محميــة داخل جــدران مخيم ، يســتقر كل
 شــتاء المتقاعــدون المتواضعــون. ألول مــرة يأخــذون الوقــت للعيــش، محاولين
ــن ــرة بي ــون المغام ــا. يجرب ــودوا يفهمونه ــم يع ــي ل ــا الت ــن فرنس ــروب م  اله
 المغــرب المتخيــل والمغربــي المتصــور. علــى بعــد أمتــار قليلــة منهــم ، عامــل
للموســيقى تعلمــه  يحملــه   ، حالتــه  مــن  يهــرب  شــاب   مغربــي 

الكالسيكية

 يأتــي أكثــر مــن ســتين شــابًا قائــد فرقــة موســيقية مــن جميــع أنحــاء العالــم كل
 عاميــن إلــى بلــدة كاداكيــس الصغيــرة ، علــى شــواطئ البحــر األبيض المتوســط
 ، إلظهــار مواهبهــم مــن خــالل توجيــه تقاســيم موســيقية فريــدة لــم يروهــا مــن
 قبــل الفائــز بالمرحلــة النهائيــة من هذه المنافســة ســيفوز بتســعة وثالثيــن عقدًا

مع فرق أوركسترا أوروبية

 فــي إحــدى أحيــاء رومــا ، المعروفــة بتنوعهــا العرقــي ، يقاتــل فرنانــدو ، وهــو
 شــاب صقلــي ، وشــينس مــن أجــل بقــاء نــادي الكريكيــت. الكاميــرا تتبعهــم لمدة
 خمــس ســنوات مــن خــالل وصــف عالقتهــم الوديــة علــى خلفيــة أســئلة الهويــة
 والرغبــة الشــديدة فــي العثــور علــى مكانهــم. يأخذنــا الفيلم إلــى رومــا المترامية
 األطــراف حيــث يتســاءل صديقــان عــن جذورهمــا والمعنــى الــذي يريــدان أن

يعطاهما لوجودهما

 فــي شــهر أوت فــي كاالبريــا فــي ايطاليا، يحتفــل الصيــادون بعذراء الثلــج ، بينما
ــة ــوس القري ــم طق ــر عــادي يصــف الفيل ــا تحــت موجــة حــر غي ــرق إيطالي  تغ
 وتقاليدهــا الدينيــة ويستكشــف عالقــات اإلنســان ببيئتــه: األرض والبحــر

 والسماء

 رجــال قدمــوا إلــى فرنســا وانفصلــوا عــن أطفالهــم. بقــوا فــي البــالد يعيشــون في
 مبيــت للعمــال المهاجريــن. يأتــي موســيقي شــاب لالســتقرار معهــم ويعــرض
 عليهــم غنــاء "التهويــدات". وتــردد األغانــي صداهــا مــع شــهاداتهم حــول مــدى
 تعقيــد األبــوة مــن بعــد وتكشــف عــن القليــل مــن ثقافتهــم وشــخصيتهم

مرافعة ضد العنصرية في تونس بعيون فتاة من قابس وشخصيات قوية ومؤثرة
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