
البنية

سنحرص على ان تكون كل بنية من "ذي فاكشيون" The Faction متنوعة

(املجلس/املجموعة / االدارة/ فريق االبتكارات/ املمثلون على املسرح)

ســتشمل أعــمالــنا األســاســية الحــرص عــلى ان يــكون أعــضائــنا مــن الــفريــق األســود، مــمثلني عــلى مســتوى املجــلس، و 
ضم املزيد منهم من أصحاب الخبرات، الى فرق االبتكارات، و الفنانني الشركاء.

سنكون واعني، ومراعني على مستوى التخاطب و اللغة 

عندما نستخدم كلمة " تنّوع" و " تمثيل" سنحّدد األمر وبحيث يكون غير مبطن او خاضع للرموز.

مــثالً، ســوف نــكون واضــحني عــندمــا نــقصد الــفنانــني ذو البشــرة املــلّونــة و عــندمــا نــقصد الــفنانــني ذو البشــرة الــسوداء، 
تحديداً.

لن نتوخى التمييز 

يــــحق ألي كــــان تــــولّــــي اي دور مــــن دون اســــتثناء، أو الــــتمييز عــــلى أســــاس الــــعمر أو الــــطبقة أو الــــصمم أو العجــــز أو 
الــــجنس أو األبــــوة أو الــــعرق أو الــــديــــن أو املــــيول الــــجنسية أو أي أســــاس آخــــر، يــــتم اعــــتماده لــــلتمييز بــــني األفــــراد او 

املجتمعات او تهميشها.

و عندما يتطلب النص أو تتطلب السياسة الداخليّة إعادة الصياغة، سيتم ذلك.

هذه العملية ستتم بالتعاون عبر و داخل املنظمة، وباالستناد الى املشاورة املهنية املتخصصة ذات الصلة.

سوف نعيد بناء األماكن خاصتنا

سـتكون غـرف الـتدريـب وأمـاكـن االبـتكار و غـرف إجـتماعـاتـنا الـتنظيمية ال مـركـزيـة املـنحى. و االقـرار بهـذه الـهويـة عـبارة 
عن مزيج معقد من الخبرات و العوامل، بحيث سنعمل على أالّ يشكل أحٌد أقلية مهمشة او معزولة.

مــثالً: لــن تــتوفــر اي عــملية او تــقوم بــحيث يــكون جــميع أعــضاء فــريــق االبــتكار و االنــتاج مــن أصــحاب البشــرة الــبيضاء 
(وهـذا كـان يـحصل فـي املـاضـي) او لـن نـقوم بـعملية اخـتيار الـفنانـيني بـحيث يظهـر مـمثل واحـد عـلى انـه مـن اصـحاب 
االعــاقــات او مــن الــلون االســود. و ســوف نــعتمد أشــكال "مــراقــبة وإشــراف" مــجهولــة، بــشأن كــل مشــروع بمشــروعــه، 

حرصاً على عدم إفتراض الخصائص.

امـا أول خـطواتـنا عـلى هـذا املسـتوى فـسيعود الـى تـقييم تـاريـخ مـمارسـتنا، وااللـتزام بـالـعمل مـع اخـتصاصـيي األداء 
من أصحاب الثقافات املتداخلة.

نحن نقر بأن إنشاء شركة مقاومة للعنصرية يتم بواسطة اشخاص غير عنصريني

ســوف نــوفــر تــدريــباً مــقاومــاً لــلعنصريــة، مــع صــاحــب اخــتصاص، اي مــدرب مــن خــارج وســطنا، لــكل هــيكلية ثــابــتة مــن 
"ذي فــاكــشيون" The Faction (املجــلس/االدارة/املجــموعــة). و ســيتم تــوظــيف أخــصائــيو لــتيسير الــعمل بــإســتمرار، 

على أساس كل مشروع بمشروعه، لدعم تكوين االماكن اآلمنة حًقا.

امــا خــطواتــنا األولــى عــلى هــذا املســتوى فــهي الشــروع داخــل الشــركــة بــأحــاديــث عــلى نــطاق واســع حــول كــيفية مظهــر 
هــذا االمــر وهــويــته وجــمع االمــوال، كــما ســوف نــوظــف مــدرســني و أخــصائــيني مــدربــني بــمناهــضة الــتمييز الــعنصري و 

التمييز ال واعي



ال يتم منح قيمة ألي شخص أكثر من اآلخر

وهذا يعني ان يتم دفع األجر عينه و بالتساوي الى الجميع. 

ســيتقاضــى كــل فــرد أجــراً مــتساويــاً مــع أجــر غــيره مــن الــعامــلني، عــلى أســاس كــل مشــروع بمشــروعــه. و عــلى امــتداد 
الــسنتني الــقادمــتني، ســوف نهــدف بــشأن كــل الــتزام الــى ان نــدفــع أجــر كــل فــرد بــما يــتوافــق مــع مــعدل الــراتــب الــوطــني 
بـــمبلغ ٥٥٠ بـــاونـــداً اســـبوعـــياً ( ٢٨،٥٠٠ بـــاونـــد ســـنويـــاً) عـــلى االّ يـــقل ذلـــك عـــن النســـب املـــعتمدة لـــدى الـــنقابـــة (٤٩٤ 

باونداً اسبوعياً).

امــا خــطواتــنا االولــى عــلى هــذا املســتوى فــتكمن فــي الــتعاون مــع شــركــائــنا فــي االبــتكار و املــبدعــني فــي هــذا الــقطاع 
لـوضـع نـظام دفـع عـادل، يـعكس بـدقـة سـاعـات الـعمل (اي انـنا سـنقوم بـتقييم مـا إذا كـان يـتوفـر نـظام دفـع اكـثر مـالءمـة 

من الهيكلية القائمة على الرسوم).

املمارسة 

سوف نعيد "وضع االهداف التقليدية" حتى نحاكي وقتنا الحالي.

عـندمـا يـحتاج الـنص املـتوفـر صـوتـاً جـديـداً، سـتتم كـتابـة مـواداً او مـواضـيع جـديـدة. نـحن نـسائـل بـإسـتمرار الـروايـات 
الـتي نـقدمـها، ضـمن إطـار قـرارات وضـع بـرامـجنا، فـي عـملياتـنا وفـي أدائـنا، و ال نـنفك إيـجاد طـرقـاً لتحـريـر املـقياس و 

القانون مّما سيطر عليه من أفكار االستعمار.

سوف ننشىء مجلس من الجمهور حيث ينعكس على عملنا

يــــشكل الجــــمهور جــــزءاً مــــن إنــــجاز الــــعمل، عــــلى غــــرار اي فــــريــــق يخــــلق االنــــتاج. و ملــــا فــــيه تــــطويــــر انــــواع جــــديــــدة مــــن 
الجمهور و لإلتيان بعمل عظيم، علينا ان نضم الجمهور الى أدائنا.

امـا خـطواتـنا األولـى عـلى هـذا املسـتوى فـتكمن فـي تـشكيل فـريـق عـمل يـتولّـى اسـتكشاف طـريـقة هـذا الـعمل وتـألـيف 
املجلس ذات الصلة.

سوف ننشىء فلسفة تصميم

مــن شــأن هــذه الــفكرة دفــع دفــة عــملنا الــى األمــام و بــشكل ابــتكاري، فــنكون جــزءاً مــن عــلمية إنــجاز الــعمل (مــثال: مــا 
هـــــي املـــــواد واملـــــعدات الـــــتي نســـــتعملها ومـــــن ايـــــن مـــــصدرهـــــا) فـــــال نشـــــتري إالّ لـــــدى الشـــــركـــــات الـــــتي تـــــتمسك بـــــقيمنا 

االخالقية.

سوف نأخذ بعني االعتبار تأثير أداء العمل على البيئة

سـوف نـقوم بـأبـحاثـنا و نـعمل بـالـتعاون مـع شـركـاء آخـريـن اليـجاد طـرق تـعويـض عـلى آثـار الـكربـون فـي كـل انـتاج، كـما 
سـوف ننشـر مـدى تـأثـير الـكربـون، عـائـد الـى كـل انـتاج، عـندمـا يـتم انـجاز املشـروع. سـنعمل عـلى جـعل ذلـك مـمرسـتنا 

الدائمة لعملنا، و ليس فقط عمالً بآثار رجعية.



عـلى كـل انـتاج مـادي ان يـكون قـابـالً عـلى الـتموضـع فـي مـكان ال يـكبر أكـثر مـن حـمولـة شـاحـنة واحـدة 
(لوتون فان)

و هـذه الـشاحـنة سـتكون بحجـم ٢٠ مـتراً مـكعباً. لـطاملـا كـنا أصـحاب فـلسفة " خـفة التحـرك" فـي حـني ان فـكرة قـابـلية 
التحـــرك بـــما يـــكفي لـــلتمكن مـــن الـــسفر، ضـــمن إطـــار اي عـــرض، فـــتعود الـــى ســـعة او حـــمولـــة شـــاحـــنة واحـــدة تـــحاكـــي 

طبيعة عملنا وتؤدي بشكل ما إلى الحد من التأثير على البيئة.

سوف نعمل على تأمني التكلم بلغتني اثنتني على املسرح، أقّله

نــحن مجــموعــة مــن الــناس نــتكلم بــلغات مــتعّددة. فــاالنــكليزيــة ليســت الــلغة األولــى لــدى جــميع فــنانــينا. نــحن نــعيش فــي 
عـــالـــم مـــتعدد الـــلغات ونـــنشىء الـــعمل فـــي مـــناطـــق مـــتعّددة الـــلغات. ومـــن خـــالل عـــملنا، اكـــتشفنا وسنســـتمر بـــإكـــتشاف 
كـــيفية اخـــتراق الـــلغة لـــلعالـــم املـــادي وتـــجاوزه، و كـــيف ان  لـــلغة اهـــمية ثـــقافـــية و اجـــتماعـــية فـــي إنـــشاء الـــعوالـــم عـــلى 

املسرح.

نعتبر ان التواصل والتعليم ليسا بشيء مضاف

عـــلى كـــل انـــتاج ان يـــترافـــق بـــبرنـــامـــج او بجـــدول مـــن ورش الـــعمل وجـــلسات مـــناقـــشة قـــبل وبـــعد الـــعرض او االداء، يـــتم 
تـــصميمها الـــى جـــانـــب مـــفهوم املشـــروع و لـــيس بـــعد الـــتماريـــن. ســـوف نـــعمل مـــع مـــنظمات شـــريـــكة و أفـــراد لـــتحقيق و 
عرض هذا العمل او هذه االعمال حرصاً على ان تكون هذه النشاطات ممتعمة، إبتكارية ومثمرة بأكثر حد ممكن.

امكانية الوصول الينا

سوف نطلق مبادرات لكسر العوائق التي تحول دون الوصول الى الجمهور، الفنانني واالداريني

فـــي مـــا يـــتعّلق بـــكل مشـــروع او تـــعيني، سنســـتخدم املـــنّصات و املـــبادرات الـــقائـــمة لـــدعـــم الـــناس، مـــن أصـــحاب الحـــد 
االدنــــى مــــن إمــــكانــــية الــــوصــــول. ســــوف نجــــمع االمــــوال النــــشاء مــــبادرات تــــفصيلية خــــاصــــة بــــنا، ملــــلء الــــثغرات و تــــلبية 

الحاجات. فمثالً سوف نتولى تأمني تذاكر مجانية وفرص تدريب على العمل.

سوف نفتح أبوابنا

سـنقدم كـل سـنة ورشـتي عـمل مـفتوحـتني لـتجارب االداء، لـصالـح الـفنانـني الـراغـبني فـي عـقد اواصـر عـالقـة مـع الشـركـة 
و تـــطويـــرهـــا. ســـوف نـــعلن و ننشـــر اإلعـــالنـــات عـــن هـــذه ورشـــات الـــعمل، بـــشكل واســـع و مـــع شـــركـــاء أســـاســـيني لـــتأمـــني 
وصــول الــفنانــني الــذيــن ال يــزالــون حــالــياً يــعانــون مــن تــمثيل نــاقــص عــلى خشــبة املســرح. ســوف يــتم تــخصيص مــيزانــية 

سفر من أجل الحضور في ورشة العمل. سوف نضع تقارير عن تجارب اداء كل شخص بمفرده.

سوف ندعم الفنانني الصاعدين

ســيكون كــل انــتاج و ســيشكل االعــتماد املــهني االول لــعضو واحــد أقــله مــن اعــضاء الشــركــة. مــثالً، قــد تــتعّلق املــسألــة 
بـأحـد خـريـجي معهـد الـتمثيل، لـكن مـن دون اسـتثناء، بـأولـئك الـذيـن ال يـقدرون نـيل فـرص الـتدريـب، او الـذيـن يـمتنعون 

عنه لشدة غالئه.

سوف نزيد من نسبة التواصل معنا



عـلى امـتداد الـسنتني الـقادمـتني، سـوف يشهـد كـل انـتاج جـولـة اقـله فـي مـنطقتني إثـنتني مـختلفتني فـي املـملكة املتحـدة 
او ابـــعد مـــنها. و ســـيحضر بـــما أقـــله الجـــتماعـــني أداء اثـــنني، تـــلبيًة لـــلحاجـــات املـــختلفة بحســـب املـــوقـــع، مـــع الـــعمل مـــع 
شــركــاء اســاســيني عــلى غــرار الــنص عــلى املســرح Stage text و االســتماع الــى الــصورة Hear the Picture. و 
هــذا لــن يــشكل "إضــافــة" بــل جــزءاً مــتكامــالً مــن عــرض  "ذي فــاكــشيون" The Faction لــلعموم او للجــمهور. ســوف 
نسـتمر فـي تـطويـر الـعالقـات الـهادفـة مـع االمـاكـن وجـماهـيرهـا. امـا الـجوالت و عـرض املسـرحـيات فـال يـكفيان، فـكيف 

لنا ان نبني و نؤسس التفاعل الفعلي مع الجمهور املحلي؟

سنجعل تذاكر حضور العروض بأسعار مقبولة قدر االمكان

ســنعمل مــع اصــحاب االمــاكــن الــتي تشهــد الــعروض لــتأمــني اســعار تــذاكــر عــادلــة و تــعريــف اصــحاب الحــد األدنــى و 
املوارد من امكانية الوصول الينا.

مـثالً: هـل هـناك طـريـقة لـتسجيل الـعرض مـن اجـل الـناس الـذيـن يـالزمـون املـنزل، هـل نسـتطيع تـأمـني تـذاكـر مـجانـية لـكل 
عرض و من اجل العاطلني عن العمل واملشرّدين؟

الشفافية

وضع البرامج سيتم عبر الحوار

يــتم عــرض املــشاريــع املــرتــقبة عــلى مجــلس الجــمهور ومجــموعــتنا ومجــلسنا. و يــكون االمــاكــن الــتي تشهــد االحــداث او 
الـــعروض، أصـــحاب قـــوة صـــناعـــة الـــقرار، و ســـوف نـــتوخـــى بهـــذه املـــمارســـة لـــتقديـــم افـــضل مـــا لـــديـــنا. كـــما أنـــنا بـــصدد 

تطوير طرقاً جديدة الطالق املشاريع ومشاركة االفكار األساسية.

البنية سوف تتكامل

ســتتم دعــوة فــرداً مــن الجــمهور و آخــراً مــن املجــموعــة لــحضور اجــتماعــات املجــلس. ســنعمل مــع جــمهورنــا ومــؤيــديــنا و 
أعضاء شركتنا كما لو كنا وحدة كاملة متكاملة.

سوف نعقد جلسات او اجتماعات لتقييم ردود الفعل الخاصة بكل انتاج على حدة

سـوف يـشمل ذلـك الجـمهور، الـفنانـني الـذيـن تـم اخـتيارهـم ألداء االدوار، فـريـق االبـتكار، و املجـموعـة و املجـلس و سـوف 
نقوم بتطوير نبذة حول ردود الفعل البناءة و اآلمنة و الفعالة.

عندما نفشل في اي من هذه االعمال، سنقر بذلك وسنسعى الى التطور

و سـتشكل هـذه االعـمال قـاعـدة الـتقييم لـكل انـتاج و سـوف نـقوم بنشـر كـل عـملية تـقييم عـلى مـوقـعنا االلـكترونـي، فـي 
خـالل تـسعني (٩٠) يـومـاً مـن انـتهاء املشـروع. ومهـلة االيـام الـتسعني (٩٠) تـشكل إطـاراً زمـنياً واقـعياً مـن اجـل حجـمنا 

على املستوى التنظيمي كما بالنسبة الى املوارد ذات الصلة.

هذه القرارات بمجملها طموحة ونحن نعترف بخطر االفراط في الوعود واالخفاق في تحقيقها



الـكثير مـن هـذه االفـعال تـتطلب مـوارد أكـثر وسـوف تـتطلب لـكي تـتحقق االسـتفادة و الـتعاون مـع املـنظمات الشـريـكة. 
لكن اآلن هو الوقت لتغيير النظام و نحن نشجع بقوة الشركاء املحتملني على التواصل معنا.

و سيسـتمر هـذا املسـتند بـالـتطور بـشكل مسـتمر، و بـينما نـتحسن، سـتتم إعـادة صـياغـة املسـتند و 
ســـتتوفـــر دائـــماً الـــنسخة األكـــثر حـــداثـــة عـــلى مـــوقـــعنا االلـــكترونـــي و بـــأشـــكال يـــمكن الـــبلوغ الـــيها 

بسهولة.


