
برنامج باسم صبري- الئحة 2016
باســم صبــري محلــل وكاتــب مصري. تعتبــر مدونته »مواطن عربــي« )An ArabCitizen( مــن أكثر املدونات 
التــي تحظــى باالحتــرام. تبنــى الدفــاع عــن الحريــات املدنيــة والسياســية وأثــار هــذه القضيــة وطرحهــا لــدى 
الجمهــور العريــض وتوفــي فــي حــادث عــام 2014. لإلشــادة بعملــه وإحيــاء ذكــراه، دشــنت ســفارة فرنســا 
واملعهــد الفرنســي فــي مصــر عــام 2015 برنامجــًا ســنويًا موجــه لشــباب املحللــن والصحفيــن املصريــن 

الراغبــن فــي معرفــة فرنســا والقضايــا الكبــرى التــي تثــار داخــل املجتمــع الفرنســي.

ســيحظى الفائــز فــي هــذا البرنامــج بفرصــة الســفر إلــى فرنســا إلعــداد ربورتاجــات ومقابــات مهنيــة ثــم 
إذاعتهــا للجمهــور املصــري. 

دعوة للترشح واملهلة :

لنســخة 2016 مــن برنامــج باســم صبــري، ُفتــح بــاب الترشــح فــي 1 يوليــو. وعلــى املترشــحن تقديــم أوراق 
الترشــح فــي مهلــه أقصاهــا 15 أغســطس. 

الشروط:
• مصري الجنسية 

• ال يتجاوز عمره 35 عامًا

• نشر مقالن على األقل
• ال مانع من ترشح من ال يجيدون الفرنسية أو اإلنجليزية 

أوراق الترشح:

على كل مترشح إرسال على البريد االلكتروني التالي :
 sara.michel@diplomatie.gouv.fr

anis.bouderghouma@diplomatie.gouv.fr 

• مقال منشور مترجم إلى الفرنسية أو إلى االنجليزية ) Word  أو PDF  وتواريخ النشر (

• السيرة الذاتية تشتمل على بياناته الشخصية والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف 
• مشــروع مفصــل يقدمــه املترشــح عــن ســفره إلــى فرنســا: مــا هــو املوضــوع الــذي يــود أن يتناولــه؟ مــن 

أي زاويــة؟ ومــن هــم املصــادر التــي ترغــب فــي مقابلتهــا؟ مــا هــي األماكــن التــي تــود زيارتهــا؟ وتوقعاتــك 
املهنيــة  )مــا اللقــاءات املهنيــة التــي تــود القيــام بهــا؟ مــا هــو مشــروع التدريــب املحتمــل ؟(

تعهدات:

عنــد عودتــه، يتعهــد الفائــز بنشــر تقريــر حــول ســفره إلــى فرنســا فــي صــورة تحليــل شــخصي. كمــا يتعهــد 
بنشــر مقــال أو ربورتــاج حــول ســفره إلــى فرنســا فــي إطــار برنامــج باســم صبــري. 



ــى  ــا إل ــي كتبه ــاالت الت ــة املق ــد الفرنســي بمصــر بترجم ــزم ســفارة فرنســا واملعه ــز، تلت ــد عــودة الفائ عن
ــي مصــر.  ــن خــال وســائل وشــبكات التواصــل الخاصــة بفرنســا ف ــا م ــان إذاعته الفرنســية وضم

لجنة التحكيم واالختيار: 

ســتضع لجنــة التحكيــم املؤلفــة مــن دبلوماســين فرنســين ومهنيــن يعملــون فــي مجــال الصحافــة وجامعين 
قائمــة قصيــرة بأفضــل املرشحن.ســيتم التواصــل مــع املرشــحن الذيــن تــم اختيارهــم فــي الفتــرة مــا بــن 

15 إلــى 30 أغســطس ودعوتهــم إلــى مقابلــة شــفهية.  ســيتم إعــان اســم الفائــز بدايــة شــهر ســبتمبر.  

فــي 2015، افتتــح الصحفــي عمــر ســعيد ) مــدى مصــر، وكالــة األنبــاء الروســية( البرنامــج نظــرًا لتميــزه 
بإعــداد ربورتاجــات  ســاخرة ومتعمقــة  ســواء عــن موضوعــات مجتمعيــة  أو جيوسياســية اقليميــة. ســافر 
عمــر ســعيد إلــى فرنســا وخــال مــدة اقامتــه هنــاك تواصــل مــع العديــد مــن الدبلوماســين ووســائل إعــام 
وباحثــن فرنســين ســمحوا لــه بتغطيــة آخــر تطــورات العاقــات الفرنســية املصريــة بطريقــة متعمقــة وموثقــة. 

شــهادة : كان الحصــول علــى منحــة »برنامــج باســم صبــري« املقدمــة مــن ســفارة فرنســا واملعهــد 
الفرنســي فــي مصــر، فرصــة اســتثنائية علــى عــدة مســتويات. رغــم قصــر البرنامــج، الــذي دام أســبوع 
واحــد، إال أّنــه مّثــل فرصــة هامــة جــدا لــي كصحفــي مهتــم باملســائل الدوليــة، وبفهــم السياســة املصريــة 

ــة فــي ســياقها األوســع. املحلي

أهــم مامــح التحضيــرات للزيــارة، كان نقــاش مــع ديبلوماســين وباحثــن فرنســين، فــي املوضــوع محــل 
االهتمــام خــال الزيــارة. املناقشــة التــي ســاهمت فــي بلــورة الفكــرة بدقــة، وأيضــا ترشــيح املصــادر األدق، 

والتــي خلــت أيضــا مــن أي تدخــل، سياســي أو مهنــي.

فــي أثنــاء الزيــارة، ســاعد منظمــو البرنامــج بشــكل أساســي فــي ترتيــب لقــاءات بمصــادر صحفيــة غايــة فــي 
ــة الفرنســية، أو علــى املســتوى البحثــي واألكاديمــي.  األهميــة، ســواء علــى املســتوى السياســي فــي الدول
ــة الفرنســية واملجتمــع  ــة الدول ــة- الفرنســية، ورؤي ــرا مطــوال عــن العاقــات املصري ــج تقري ــذي أنت األمــر ال
البحثــي لــدور مصــر فــي املنطقــة، بدقــة ومــن دون مبالغــات أو تســطيح، وأيضــا رصــد التغيــر فــي موقــف 
الدولــة الفرنســية مــن النظــام السياســي املصــري إبــان أحــداث 30 يونيــو 2013، وفــي القلــب مــن ذلــك رؤيــة 

الدولــة الفرنســية لتنامــي أوســاط االســامين فــي فرنســا.

اســتمرت نتائــج الزيــارة حتــى بعــد العــودة واالنتهــاء مــن كتابــة القصــة ونشــرها، إذ لعــب البرنامــج دورا 
مفيــدا فــي نســج عاقــات مــع مصــادر فرنســية هامــة، كان صعبــا للغايــة التواصــل معهــم فــي الســابق، 

وأيضــا فــي الفهــم واالطــاع الجّيــد بالواقــع الفرنســي كذلــك.


