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ﺗﻤ ﻬ ﻴﺪ :
ﻟ ﻤ ﺎ ذ ا أ ﺻ ﺒ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺪ اﻋ ﻤ ﻴﻦ ﻟﻠﻔ ﻴﻠﻢ
"ﻧﺤ ﻦ ﺟ ﻤ ﻴﻌ ﺎ"
خالل سنوات عملي ف السلك الثانوي ف املدارس اخملصصة للطبقات ذات التأثير االجتماعي
واالقتصادي املنخفض ف مدينة موالنبيك ببلجيكا ,وجدت نفسي عاجزا أمام فجوة تزداد اتساعا بي
اجملتمعات احمللية ,حيث أن كل جماعة من هذه اجملتمعات احمللية تعيش منفصلة عن األخرى وكأنها
جُزر ال تختلط وال تتحدث فيما بينها وال تعرف بعضها البعض.
ف شبه ُ
ف حي ,وكما يقول أمي معلوف" ,ال يوجد هدف أكثر أهمية ,ف هذا القرن ,من معرفة اآلخر" .إن
العالم يجعلنا نلتقي بأشخاص من أصول متنوعة ,وبهذا املعنى فهو غني وُيتيح الكثير من الفرص .ولكن
ف أغلب األحيان نعتقد ونشعر على أنه عالم فوضوي آيل إلى الدمار ,حيث فقدنا هويتنا مما قد يؤدي
بنا إلى االعتقاد بأن "اآلخر" تهديد.
أيضا ,من خالل إخراجي للفيلم "نحن جميعا" ,كنت حريصا على إظهار أن إمكانية تواجد عالم آخر
شيء ممكن ,عالم بعيد عن األفكار املسبقة وعن التعصب .اخترت تصوير قصص حقيقية ملواطني من
قارات مختلفة راهنوا على الذهاب نحو اآلخر والتغلب على صدمات الصراعات السابقة واحلروب
الدينية.
حلقيقية عن "العيش معا" ميكن أن تصبح مصدرا للتفكير بالنسبة لنا
أنا مقتنع بأن هذه القصص ا
جميعا وأن متس جمهوركم ,مجتمعاتكم ,املتعاوني معكم واملنخرطي معكم.
كونكم ستصبحون شركاء ف فيلم "نحن جميعا" وستساهمون ف نشره ,فإنكم ستزيدون من درجة الوعي
بالتسامح والشمولية والتفاهم والتضامن ف أوساط جمهوركم .هذه القيم تعد أكثر أهمية من أي وقت
مضى ف عالم اليوم وكذلك عالم الغد.
من خالل اختياركم دعم فيلم منخرط ف معاجلة موضوع اجتماعي  ,فإنكم تتيحون اجملال للعمل الثقاف
كي يقوم بتغيير العقليات.
وأخيرا ,وبحكم شراكتكم معنا  ,فإنكم ستنضمون إلى حدث دولي ,ألن أبرز ما ف حملة الترويج لفيلم
"نحن جميعا" سيكون هو اليوم الدولي للعيش معا ف سالم ) (JIVEPوالذي سيحتفى به يوم  16ماي
ف العديد من البلدان.
على أمل أن تنخرطوا قريبا ف مغامرة "نحن جميعا",
تقبلوا منا أزكى التحيات
بيار بيرار
"نحن جميعا" فيلم وثائقي ل "بيار
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1°

ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي

تهدف خطة التوزيع الدولية هذه إلى تسليط الضوء على اليوم الدولي للعيش معا ف سالم )(JIVEP
ف  16مايو  ,2022وذلك من خالل عرض الفيلم "نحن جميعا" ملاليي املواطني عبر جميع أنحاء العالم
ف نفس اليوم ,ومن خالل توقيع أكبر عدد ممكن على اإلعالن العاملي للعيش معا ف سالم.
ستكون الطبعة اخلامسة هذه لليوم الدولي للعيش معا ف سالم مدعومة بإنتاج فيلم "نحن جميعا" ,من
طرف شركة  Almoluومن طرف "الشركاء" الذين يتقاسمون قيم الشمولية والتفتح على اآلخر املنقولة
ف فيلم "نحن جميعا".
سيكون لهذا احلدث ُبْعد دولي ألن الشركاء متواجدون ف جميع القارات.
و جريا على عادات مشاهدة األفالم اجلديدة التي اعتمدها املشاهدون عقب أزمة الكوفيد , 19سيكون
جانا وحصريا لألعضاء الشركاء عبر رابط على موقع يوتيوب خالل اليوم الدولي
الفيلم ُمتاحا م ّ
للعيش معا ف سالم بتاريخ  16مايو .2022
قبل عرض الفيلم سيتم إطالق حملة إشهارية عبر شبكات التواصل االجتماعية.
يتجلى الهدف األساسي لليوم الدولي للعيش معا ف سالم من خالل هذا التعاون بي الشركاء وبث فيلم
"نحن جميعا" ,ف زيادة الوعي بقيم التسامح والشمولية والتفاهم والتضامن بي مجموعة كبيرة من
مواطني العالم .إنها فرصة جلعلهم يلتزمون بهذه القيم وذلك بتوقيعهم على اإلعالن العاملي للعيش
معا ف سالم.
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 2°ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻴﺶ
ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﻼم و ﻓﻴﻠﻢ " ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ"
 2°1°اليوم الع املي للعيش مع اف سالم
ف  8ديسمبر  ,2017اعتمدت اجلمعية العامة لألم املتحدة القرار  72/130الذي أعلن يوم  16مايو
يوما دوليا للعيش معا ف سالم.
وهذا اليوم هو وسيلةحلشد ,وبانتظام ,مجهودات اجملتمع الدولي من أجل السالم والتسامح
والشمولية والتفاهم والتضامن ,وهو كذلك فرصة للجميع لإلعراب عن الرغبة العميقة ف العيش معا
والعمل معا متحدين رغم االختالف والتنوعُ ,بغية بناء عالم قابل للحياة قائم على :السالم
والتضامن واالنسجام.
إن الدول األعضاء باألم املتحدة َمدُعّوة إلى مواصلة العمل من أجل املصاحلة واإلسهام ف السالم
ممن
والتنمية املستدامة ,وذلك عن طريق التعاون مع اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيي وغيرهم ّ
لهم الرغبة ,وذلك باتخاذ التدابير من أجل املصاحلة والتضامن ,وحتفيز الناس على املسامحة
والتعاطف.
للتعرف أكثر على اليوم الدولي للعيش معا ف سالم زوروا موقعنا https://16mai.org :
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 2°2°ملخص
"ماذا لو أظهرنا حقائق أخرى ,بعيدا عن كل التوترات املتعلقة مبسائل الهوية واخلوف من اآلخر?"
صا عن جرأة مواطني ,من منظور احلياة املتناغمة بي ناس من مختلف املعتقدات,
ماذا لو سردنا قص ً
أعادوا إبداع نظم األسرة والتعليم والعالقات االجتماعية والثقافة والعمل  ...وهذا على الرغم من
الصعوبات والتوترات القائمة.
ماذا لو بدأنا نرى ,بفضل هذه القصص من اجلهات األربعة للعالم ,ظهور عالم الغد متناغم ومتعدد
املتناغم واملتعدد الهويات?
ماذا لو شاركنا جميعا?
مشاهدة إعالن فيلم "نحن جميعا"https://urlz.fr/gHen :
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 2°3°املنطلق األس اسي للفيلم
خِلق ليعيش ف اجملتمع .فالتجانس يجعل العيش ف اجلماعة
ينطلق الفيلم من فرضية :أن اإلنسان ُ
أمرا سهال ,وإذا متكنا من التغلب على مخاوفنا فإن التعدد والتنوع يجلب ثراء كبيرا.
سس مجتمع متفتح على االختالف والتنوع ,وهي كذلك اخليار
فهم اآلخر والتربية على قبوله هي ُأ ُ
املستدام الوحيد ف عالم حيث العوملة والتبادالت بي الشعوب ف تزايد مستمر .كل هذا يعد ثراء
"العمل معا" بكل جتلياته والذي نكتشفه من خالل هذا الفيلم.
ف عالم يتحول بسرعة ,حيث يوجد الكثير من االختالط ,يبدو أن اخلوف واالنغالق على النفس
يسيطران على عالقاتنا مع اآلخرين ومع العالم.
ومع ذلك ,ف خضم هذا الصخب الذي تغذيه وسائل اإلعالم ,بدأت تظهر حركات يدفعها نفس
الهدف :جعل العالقات اإلنسانية مركز اهتماماتها ,وذلك بالتركيز قبل كل شيء على التربية ومعرفة
اآلخر.
هذا الفيلم الوثائقي ُيَراُد منه أن يكون مصدر إلهام من خالل عرض قصص نساء ورجال من اجلهات
األربعة للعالم ,كانت لهم اجلرأة للقيام بخطوة نحو اآلخر ,بغض النظر عن التوترات القائمة أو
وجهات النظر املسبقة.
ف هذا املسعى ,يأخذ الفيلم الراوي واملشاهد إلى السنغال ولبنان وإندونيسيا والواليات املتحدة
والبوسنة حيث يعودون بقصص مذهلة ,والتي ترسم ف مجملها عاملا متعدد الثقافات ف ظل التناغم.
على الرغم من أن هذا الفيلم ت تصويره قبل أزمة كوفيد ,19-إال أنه يتناسب متاما مع التأمالت
واألفكار التي تظهر ف بلداننا حول كيفية إعادة التفكير ف مجتمعاتنا.
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تتخلل هذا الفيلم شهادات للسيد أمي معلو ف ,وهو شاهد مهم على صدامات حضاراتنا.

"ﺗ ﺠﺎوز اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻜﺮه ﻟﻴﺲ ﺟﺰءا ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ أو رﻓﻀﻪ ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
إن اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ ،واﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﺗﻠﻴﻴﻦ اﻟﻄﺒﻊ
واﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻫﻲ ﺑﻮادر ﻃﻮﻋﻴﺔ ،وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺣﻀﺎرﻳﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺿﻮًﺣﺎ وﻣﺜﺎﺑﺮة ،ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﻜﺘﺴﺐ
وﺗﺪرس وﺗﺰرع".

أﻣ ﯾن ﻣ ﻌ ﻠ و ف  ،ﻛ ﺎ ﺗ ب و ﻋ ﺿ و اﻷ ﻛ ﺎ د ﯾﻣ ﯾﺔ اﻟﻔر ﻧﺳ ﯾﺔ
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 2°4°ملاذا التوقيع على اإلعالن الع املي للعيش مع اف سالم ?
إن "اإلعالن العاملي للعيش معا ف سالم" هو نداء للمواطني وللمنتخبي وللمسؤولي وللقادة
وللحكام وللزعماء الدينيي وللجمعيات من أجل االحتفال باليوم الدولي للعيش معا ف سالم والقيم
التي يحملها .اليوم الدولي للعيش معا ف سالم 16 ,مايو هو وسيلة لنسج وتعزيز دائرة األخوة بي
املواطني واملواطنات واألم واجلماعات والشعوب والدول.
إن العمل اجلماعي سيشكل أفضل طريقة لتحقيق العيش معا ف سالم .ولهذا السبب ندعو جميع
الراغبي ف حمل هذه الرسالة ,رسالة العيش ف سالم ,إلى القيام بعمل ملموس على أرض الواقع
وذلك بالتوقيع على اإلعالن العاملي للعيش معا ف سالم.
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 3°ﻣﺸﺮوع ﻋﺮض اﻟﺸﺮﻳﻂ "ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ"
ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﻼم 16
ﻣﺎﻳﻮ 2022
إن ا حلمض النووي لليوم الدولي للعيش معا ف سالم مطابق للحمض النووي لفيلم "نحن جميعا"  :إن
الرغبة العميقة ف العيش معا وف العمل معا  ,لدى أشخاص متحدين رغم االختالف والتنوع  ,ومن
أجل بناء عالم يتحد فيه " الواحد مع اآلخر وليس الواحد ضد اآلخر
وكما يقول أمي معلوف" :ف هذا القرن ليس هناك هدف أكثر أهمية من معرفة اآلخر".
انطالقا من هذه املالحظة ,فإن خطة عرض الفيلم تهدف إلى إتاحة الفرصة ,جملموعات كبيرة من
املواطني اجملتمعي ف جماعات/جمعيات ,لرؤية فيلم "نحن جميعا" خالل اليوم الدولي للعيش معا ف
سالم بتاريخ  16مايو .2022

 .3°1°بطريقة أكثر واقعية
الهدف من خطة العرض هو حتديد الشركاء الذين لديهم أعداد كبيرة من املنخرطي ,والذين يهتمون
بالدفاع عن قيم االندماج والتفتح على اآلخر ,موضوع الفيلم والراغبي ف عرض الفيلم على أفراد
مجتمعهم يوم  16مايو.
أّما مراحل التعاون مع الشركاء ,فإننا نتصورها على النحو التالي:
-

لقاء وشرح املشروع مع الشركاء احملتملي واإلجابة على أسئلتهم;

-

يعرب الشريك عن اهتمامه باملشاركة ف العرض يوم  16مايو ;2022

-

اتفاقية شراكة بي الشريك وشركة اإلنتاج " ,"Almolouالتي متتلك حقوق بث فيلم "نحن
جميعا" ,على عرض الفيلم ف  16مايو ;2022

-

التنفيذ العملي ليوم  16مايو  2022مع الشريك.
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 .3°2°حتضير وسير اليوم الدولي للعيش مع اف سالم يوم  16م ايو 2022
سيكون التوقيع على اإلعالن العاملي للعيش معا ممكنا عبر رمز االستجابة السريعة )(QR code
ميكن للشريك عرض الفيلم جلمهوره عبر ثالث طرق مختلفة
 .1عرض عادي عبر منصة يوتيوب
يقوم الشريك بعرض فيلم "كلنا جميعا" مجانا جلميع أفراد مجتمعه عبر رابط يوتيوب .وميكن نشر
الرابط عبر الشبكات االجتماعية للشريك ,عن طريق البريد اإللكتروني ,كجزء من التواصل الداخلي
مع متعاونيه ,الخ...
 .2عرض عادي إضافة لبث مباشر
الشريك يبث فيلم "كلنا جميعا" مجانا جلميع أفراد جماعته عبر رابط يوتيوب,
باإلضافة لذلك ,ينظم عرضا "على املباشر" ف مكان مخصص لذلك )سينما ,قاعة مؤمترات  (...من
اختياره .هذا احلدث "املباشر" من شأنه أن يسمح للشركاء بدعوة املتعاطفي واألصدقاء واملستفيدين
والشخصيات املرتبطة مبشروعهم ملشاهدة الفيلم.
 .3عرض الفيلم إضافة إلى حدث مباشر تليه حصة نقاش مفتوحة لألسئلة واألجوبة
يعرض الشريك فيلم "كلنا جميعا" مجانا جلميع أفراد جماعته عبر رابط يوتيوب
كما ينظم الشريك عرضا "على املباشر" ف مكان يختاره
باإلضافة إلى جلسة أسئلة وأجوبة من  20إلى  30دقيقة من خالل دعوة فاعل محلي ناشط ف مجال
العيش معا للتدخل ف نهاية العرض "على املباشر".
سيكون من املمكن أيضا مبقدور جميع أعضاء مجتمع الشريك املتابعة )والتدخل( ف جلسة األسئلة
واألجوبة هذه عبر بث مباشر على فيسبوك )أو وسيلة تقنية أخرى لبث حدث مباشر(.
* هؤالء الفاعلي احملليون الناشطون قد يكونوا مسؤولي مبنظمات غير حكومية تعمل من أجل العيش
معا أو مستفيدين أو تلقوا الدعم من منظمات غير حكومية تنشط ف هذا اجملال ,أو قادة سياسيي أو
دينيي أو اقتصاديي ينشطون ف بناء عالم يشمل اجلميع.
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سيكون للشريك حرية اختيار الشخص وفقا لكفاءته للتعامل مع األسئلة التي من املؤكد أنها ستطرح
عقب نهاية مشاهدة الفيلم .هذه اجللسة سؤال /جواب ,تستمر بي  20و  30دقيقة ,وسوف تكون ف
الواقع تبادال مع اجلمهور .ومن املستحب دائما وجود مشرف ينظم هذه اجللسة
لدعوة عدد كبير من أعضاء شبكة الشركاء ملشاهدة الفيلم من خالل النقر على رابط اليوتيوب ,سيتم
القيام بحملة إشهارية )تتكون من حوالي عشرين منشورا تبدأ قبل ثالثي يوما من تاريخ العرض( على
الشبكات االجتماعية للشركاء.
وسيقترح فريق الفيلم "نحن جميعا" محتوى املشاركات )املرئيات والنصوص(.
إضافة إلى ذلك ,سيتم إعطاء جدول أعمال النشر جاهز االستعمال ملديري الشبكات االجتماعية
للشركاء مما سيسهل عملهم.
باإلضافة إلى خطة التواصل هذه ,سيحصل الشريك أيضا على:
-

ملف كامل عن كيفية تنظيم اللقاء املباشر وجلسة األسئلة واألجوبة;
ملف يحتوي على جميع املواد الترويجية التي يرغب الشريك ف استخدامها لإلعالن عن هذا
احلدث باإلضافة إلى املشاركات املقترحة.

وكذلك سيكون الشركاء مسؤولي عن التبعات املالية التالية:

-

تنفيذ وتنظيم احلدث "على املباشر" داخل املدينة من أجل برنامج اليوم الدولي للعيش معا ف
سالم بتاريخ  16مايو ) 2022إذا رغب الشريك ف إعداد هذا احلدث "على املباشر"(;
تسجيل وإعادة إرسال حصة األسئلة واألجوبة وفقا للوسائل التقنية اخملتارة )إذا رغب الشريك
ف إعداد حصة األسئلة واألجوبة بعد احلدث "على املباشر"(;
نشر إعالنات على الشبكات االجتماعية ورعاية ودعم هذه املنشورات;
اإلعالن عن احلدث بوسائل التواصل األخرى التي متكنهم من االتصال بالسكان )النشرات
اإلخبارية ,الصحف واللوحات اإلعالنية ,اإلذاعة والتلفزيون ;(...
تكييف املنشورات املقترحة حتى تتناسب مع اللغة احمللية إذا لزم األمر.
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منتج الفيلم " نحن جميعا " سيكون مسؤوال وسيهتم مبا يلي:
-

حتميل الفيلم على يوتيوب;

-

إنتاج املنشورات واالعالنات التي ستقدم للشركاء لإلعالن عن احلدث;

-

إنتاج منوذج لبرنامج العرض "على املباشر";

-

تنسيق احلدث بي األطراف املشاركة ف يوم  16مايو;

-

تقييم التأثير.

 .3°3°األثر احملتمل
هدفنا هو تعبئة الشركاء الذين لديهم ,بشكل تراكمي ,أكثر من 200 000 000عضو ف جماعتهم .إذا
وصلنا إلى معدل املشاركة )النسبة املئوية لألعضاء الذين سيتوصلون برابط اليوتيوب ف  16مايو
ملشاهدة الفيلم( إلى نسبة  %5ميكننا أن نأمل ف مشاركة  10 000 000مواطن حول العالم ,ف نفس
اليوم ,نتشارك قيم االندماج واالنفتاح على اآلخرين .وسيكون هذا حدثا كبيرا ومعتبرا.

 .3°4°اخلطوات املقبلة
 حتديد وربط االتصال مع الشركاء احملتملي لهذا احلدث )حتى نهاية ديسمبر ;(2021 التزام شركة االتصاالت )يناير ;(2022 إنتاج مواد لتنشيط شبكات التواصل االجتماعي )فبراير ;(2022 وضع دفتر التحمالت )فبراير ;(2022 وضع اللمسات األخيرة على االتفاقيات املبرمة مع الشركاء )حتى مارس ;(2022 تنسيق أيام البث "املباشر" )أبريل ;(2022 بداية التنشيط على شبكات التواصل االجتماعي )أبريل ;(2022 اإلعالن احمللي )نهاية أبريل ;(2022 -اليوم الدولي للعيش معا ف سالم  16مايو . 2022
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4°

ﻣﺮﻓﻘﺎت

 .4°1°بيير بيرارد ,مخرج ومنتج وح امل املشروع
بصفته حاصال على شهادات ف القانون واإلدارة من جامعة بروكسل ,كان بيار بيرار يعمل ف القطاع
اخلاص ألكثر من  25عاما ,وشغل مناصب إدارية ف شركات صغيرة وكبيرة )مبا ف ذلك بروكتر وغامبل
وستانلي تولز وريكيتبينكيزر .(...
قرر ف عام  2009أن يغير حياته املهنية تغييرا جذريا ,بحيث أصبح مدرسا ف مدرسة ثانوية من
املدارس ذات املؤشر االجتماعي واالقتصادي املنخفض ف موالنبيك ببلجيكا .وقد حتّدث عن هذه
التجربة ,ف عام  , 2011ف كتاب بعنوان:
حثالة"
"أنتم لستم طالبا ُ
التقى بيير بالعديد من األشخاص الذين يشاركونه أفكاره حول النجاح األكادميي األكثر إنصافا .بحسب
رؤيته ,بدأ نقطة حتول جديدة ف حياته املهنية وأطلق ,مع رواد أعمال اجتماعيي آخرين ,ف عام ,2013
مبادرة "تعليم من أجل بلجيكا" ف إطار برنامج شبكة "التعليم للجميع".
سْكناه عن حي مدرسته بشكل يومي,
خالل سنوات التدريس هذه ,عَبر بيير القناة التي كانت تفصل حي ُ
ووجد نفسه عاجزا أمام ُهّوة بي اجملتمعات احمللية تكونت جّراء األحكام املسبقة و عدم التسامح ,كل
جُزر ال تختلط وال تتحدث
جماعة من هذه اجملتمعات احمللية تعيش منفصلة عن األخرى وكأنها ف شبه ُ
فيما بينها وال تعرف بعضها البعض.
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ف  22مارس من سنة  ,2016كان بيير بالصدفة ف محطة مترو مايلبيك عندما وقعت الهجمات
االنتحارية .حينها أدرك ما ميكن لكره اآلخر أن يفعل.
ولكن ف مواجهة هذه الكراهية كان بيير أيضا يواجه حقائق أخرى .إضافة إلى أنشطته ف بلجيكا ,فهو
منخرط أيضا ف مشاريع تعليمية ف السنغال ف قرية باملارين .ف هذه القرية ,بعيدا عن توترات الهوية
التي نعرفها ف بلداننا ,اكتشف بيار واقعا جديدا يعيش فيه املسيحيون واملسلمون ف وئام تام ضمن
طبيعة مربكة.
انطالقا من هذا الواقع اجلديد ,وكونه رفض السقوط ف قدرية االنطواء على النفس ,قرر بيير بناء
خطاب سردي جديد حيث يكون "العمل معا" ممكنا .فذهب باحثا عن عالم شمولي ومتسامح ,فقاده
كل هذا إلى مختلف القارات باحثا عن قصص ملهمة ملواطني راهنوا على التوجه إلى اآلخر وباتوا
بذلك مصدر تأمل لنا جميعا.
هذه هي نتيجة البحث الذي يعرض له فيلم "نحن جميعا".

 .4°2°مسيرة الفيلم حتى )أكتوبر (2021
حتى اآلن ,ت اختيار الفيلم ف مهرجان بروكسل السينمائي ف سبتمبر  (BRIFF) 2021وأيضا ف
مهرجان براوشفايغ السينمائي ف أملانيا ف نوفمبر .2021
ت عرض الفيلم ف دور السينما البلجيكية ف  13أكتوبر  ,2021وباإلضافة إلى هذا العرض بالقاعات,
إليك بعض االقتباسات من النقاد ف الصحافة البلجيكية:
 ) L’AVENIRاملستقبل(" *** :متاشيا مع توجه " ) "DEMAINالغد( أو" "bigger than us
فيلم وثائقي ملتزم .كالسيكي ف شكله فعال ف عمقه«
 ) LE SOIRاملساء(" *** :نحن جميعا" هنا ليقول لنا أنه ال توجد حتمية مدمرة ولكن مصيرنا بي
أيدينا".
) La LIBREاحلرة( " **:إنه غد ) مستقبل( العيش معا"

 ) Mr. Mondialisationالسيد العوملة(*** "نحن جميعا" الفيلم الوثائقي الذي يعيد الثقة ف
اإلنسانية".
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 .4°3°مسيرة الفيلم حتى )أكتوبر (2021
Mr Mondialisation

"نحن جميعا الفيلم الوثائقي الذي يعيد الثقة ف االنسانية"
https://urlz.fr/gFq8
Cinevox

"نحن جميعا"  :بناء اجلسور
https://urlz.fr/gFq9
Cinergie

"نحن جميعا" لبيار بيرار ,معا جميعا فقط
https://urlz.fr/gFqc

BX1

هرم ف عالم الفن ,عندما حتاول السينما األخرى تغيير األوضاع +
فيلم وثائقي لتعزيز العيش معا
https://urlz.fr/gFqf
Le Soir

"نحن جميعا" من أجل عالم متفتح على اآلخر
https://urlz.fr/gFqi
Bruzz

"نحن جميعا" االقتراب من اآلخر
https://urlz.fr/gFqm
Cinergie.be

بيار بيرارد مخرج الوثائقي "نحن جميعا"
https://urlz.fr/gFqn

"نحن جميعا" فيلم وثائقي ل "بيار

بيرار" – www.noustous-lefilm.be

16

 .4°4°الشيخ خ الد بن تونس,
ص احب املب ادرة ب اليوم الدولي للعيش مع اف سالم JIVEP

الشيخ خالد بن تونس هو شيخ الطريقة الصوفية العالوية وهو كذلك الرئيس الشرف للجمعية العاملية
الصوفية العالوية املنظمة الدولية غير احلكومية  ,AISA ONG Internationaleوللكشافة
االسالمية الفرنسية والكشافة اإلسالمية األوروبية وعضو مؤسس للمجلس الفرنسي للعقيدة
اإلسالمية.
الشيخ خالد بن تونس كاتب ,بيداغوجي ,محاضر ويجول العالم كرسول للسالم.
صّناع القرار السياسي والقادة الروحيي وراء آرائه .شارك ف مؤمتر قمة
رجل احلوار ,طاملا يسعى ُ
الوعي خالل مؤمتر املناخ احلادي والعشرين ف باريس ف عام  2015وف أول قمة إنسانية عاملية لألم
املتحدة ف اسطنبول ف عام  ,2016والتي ت خاللها تكريس االلتزامات األربعة التي اقترحها ف جدول
أعمال األم املتحدة لإلنسانية.
الشيخ خالد بن تونس رجل عمل ,فهو اُملبادر باليوم الدولي للعيش معا ف سالم أمام األم املتحدة
) (2017وهو بهذا الشاهد على ثقافة السالم واإلخاء لتوحيد جهودنا جميعا بي بعضنا البعض ,من
أجل حتديد قاسم مشترك تغذيه القيم العاملية املشتركة.

"دعونا نؤكد من جديد وحدة اإلنسانية بوصفها موضوعا حيا ,قانونيا واجتماعيا وسياسيا,
مسؤوال عن تنظي مالعال ممن أجل مصلحة اجلميع"
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ﻟﻼﺗﺼﺎل
ببار بيرار
كاتب ومخرج
شركة االنتاج املولو
اﻟ%#$ﺪ اﻻﻟ)*#و pierre.pirard@almolou.be : ,.
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0032475863250 :
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