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مهرجان حيفا المستقل ألفالم هو األّول من نوعه، منطلًقا في مدينة حيفا ومن مجتمعها 
الفلسطينّي. ساعًيا إلى استقاللّية تاّمة من أي دعم أو تعاون حكومّي أو مؤسساتّي. تنبع 

الحاجة من وراء تأسيس مهرجان أفالم مستقّل، من اإلقصاء والتهميش الثقافّي الذي يعيشه 
الفلسطينيون في الداخل. األمر الذي يتجّسد بشكل عملّي في ممارسة الحياة الثقافّية 

لديهم؛ فمن الجدير ذكره أن إحدى التحدّيات األساسّية التي واجهها المهرجان خالل تنظيمه 
هي إيجاد مساحات عرض مستقّلة عن أي جسٍم أو تمويٍل حكومّي. إال أّن هذه االستقاللّية 

المبدئّية، التي يطمع فيها المهرجان، ال تلغي جهود ومكانة المؤسسات والجمعّيات التي 
تنشد حقوقنا الثقافّية وتبادر إلى تنظيم أنشطة ثقافّية وطرح قضايا هاّمة بما يتالءم مع 
ا  مهامها المنشودة واهتمامات جمهورها. إن االستقاللّية الثقافّية في مدينة تعتبر محطًّ

ا للمجتمع الفلسطيني في الداخل، تشّكل مسألة جوهرّية، حيث أنها تمنح الدعم  ومركًزا ثقافيًّ
له وتعيد له حّقه المنقوص في صناعة ثقافته.  

The Haifa Independent Film Festival (HIFF) is the first independent film 
festival to take place in Haifa within the Palestinian community.  The festival 
will mark its independence by being free of governmental, institutional 
and organizational interference.  The reason to form an independent film 
festival mainly stems from the fact that Palestinians in Israel are culturally 
marginalized. One of the main challenges and difficulties that was faced was 
the lack of space and locations that are independent of governmental and 
institutional funding and sponsorship. Cultural independency in a city that is 
a cultural center to the Palestinian community in Israel is essential as it gives 
people the sense of power and cultural self-determination that lacks. 

نظرتنا العاّمة:

Overview:



The mission of the Haifa Independent Film Festival is to contribute towards the 
development of cinema and enhancement of the film industry in Palestine and the 
entire Arab world and to open new thoughts and discussions on cinematography 
while breaking boundaries between Haifa and the international cinematic world. 
The festival will include six days of Palestinian films featured for the first time in 
Haifa, films from the Arab world and a selection of international films. Giving respect 
and valued attention to local productions is an important step towards empowering 
cinema and culture within the community. The film program will be accompanied by 
concerts and other cultural events.  In addition to encouraging cinema, HIFF will also 
aim to encourage liveliness and cultural activity within Haifa. 
The festival is organized by a collaboration of cultural actors whom are also good 
friends, in partnership with the venues that will be hosting the festival and a team of 
professionals ranging from media, art, translation and graphics.
We are excited to welcome you to the Haifa Independent Film Festival- the first.

يطمح مهرجان حيفا المستقل لألفالم إلى مواكبة التطّور الحاصل على المشهد السينمائّي، 
وإلى المساهمة في مشهد صناعة السينما في فلسطين والعالم العربّي. كما يسعى 

إلى فتح باب الجدل والنقاش في عالم السينما من خالل كسر الحدود بين حيفا والمشهد 
السينمائّي العالمّي. يستمّر المهرجان حّتى ستة أيام، يتم فيها عرض مجموعة من األفالم 

العربّية والعالمّية. كما وسيتم عرض أفالم فلسطينّية ألّول مرة في حيفا، في محاولٍة 
لتسليط الضوء وتقديم االحترام لإلنتاج المحلّي، ما يسهم في تمكين وتدعيم السينما 

والثقافة في المجتمع. سيرافق برنامج عروض األفالم عدد من العروض الموسيقّية 
واألنشطة الثقافّية والندوات، ما يضيف أجواًء حيوّية للمدينة.

بادر إلى تأسيس هذا المهرجان مجموعة أصدقاء من الممثلين والسينمائيين، وبالشراكة مع 
فضاءات العرض التي ستستضيف المهرجان؛ مسرح خشبة وكباريت وجمعّية الثقافة العربّية، 

وبالتعاون مع مجموعة من المهنيين في مجال اإلعالم والفن والتصميم. نحن متشّوقون 
للقائكم في مهرجان األفالم المستّقل األّول في حيفا.

About The Festival:

عن المهرجان:



الطاقم
المنّظمون:
روجيه خليف

لينا منصور
لينا سويلم

لجنة اختيار األفالم:
روجيه خليف

لينا منصور
لينا سويلم
عايد فضل

رياض سليمان

الطاقم اإلعالمّي:
رشا حلوة

أسماء عزايزة

تصميم فنّي وغرافّي:
هالل جبارين

طباعة:
بشار حوراني

مساحات العرض:
كباريت

مسرح خشبة
المركز الثقافّي العربّي



The Team 
Organisation:
Rojeh Khleif
Lena Mansour
Lina Soualem

Film Programming:
Rojeh Khleif
Lina Soualem
Lena Mansour
Ayed Fadel
Riyad Sliman

Press & Media coordination: 
Asma Azaizeh
Rasha Hilwi 

Art & Graphics:
Hilal Jabareen

Print: 
Bashar Hurany

Venues :
Kabareet Lounge
Khashabi Theatre
Arab Cultural Center 











Feature 
Films

أفالم 
ئيــه وا ر



3000 Nights
by Mai Masri
/HAIFA PREMIERE
(2015) Palestine/France/Jordan/Lebanon/
UAE/Qatar 
Fiction feature - 103 min 
Language: Arabic & Hebrew (English subtitles) 
Main cast: Maisa Abd Elhadi, Nadera Omran, Rai-
da Adon, Karim Saleh, Abir Haddad, Rakeen Saad

Layal, a young newlywed Palestinian school 
teacher is arrested after being falsely accused 
and is sentenced to eight years of prison. She is 
transferred to an Israeli women’s prison, where 
Palestinian political prisoners are incarcerated 
with Israeli criminal inmates. The prison director 
pressures her to spy on the Palestinian inmates. 
While in prison, Layal gives birth to a baby boy. 
Against all odds, she manages to find a meaning 
to her life. As prison conditions deteriorate and 
the Palestinian prisoners decide to go on strike, 
Layal is forced to make a choice that will forever 
change her life.
Festivals & awards: Toronto International Film 
Festival, Dubai International Film Festival 

SCREENINGS:  
Thursday 17/03 -Arab Cultural Center - 20h15
Saturday 19/03 - Arab Cultural Center  - 20h

\ألّول مّرة في حيفا
فلسطين، فرنسا، األردن، لبنان، اإلمارات، قطر )2015(

103 دقائق
بالعربّية )مترجم لإلنجليزّية(

باشتراك: ميساء عبد الهادي، نادرة عمران، رائدة آدون، 
كريم صالح، عبير حّداد، ركين سعد

ُتعتقل المدّرسة الفلسطينية ليال، بعد تلفيق تهمة 
لها، وُيحكم عليها بثمانية أعوام من السجن. يتم نقلها 
إلى سجن للنساء في إسرائيل، حيث ُتحبس السجينات 

السياسّيات الفلسطينّيات مع مجرمات إسرائيلّيات، 
ويضغط عليها مدير السجن حتى تتجسس على زميالتها 
الفلسطينّيات. تضع ليال مولودها في السجن، فيتجدد 

إحساسها بمعنى حياتها، لكنها سرعان ما تجد نفسها 
مضطرة إلى اتخاذ قرار سيغّير حياتها إلى األبد، عندما تقرر 

السجينات الفلسطينيات االضراب احتجاجًا على تدهور 
األوضاع في السجن.

مهرجانات وجوائز: مهرجان تورنتو السينمائّي الدولّي، 
مهرجان دبي السينمائّي الدولّي.



Degrade
by Arab & Tarzan Nasser
/HAIFA PREMIERE
(2015) Palestine/Qatar/France 
Fiction -  84 min
Language: Arabic with english subtitles
Main Cast: Hiam Abbass, Victoria Balitska, 
Manal Awad, Mirna Sakhla, Maisa Abdelhadi, 
Nelly Abou Sharaf, Wedad Al Naser, Raneem 
Al Daoud, Dina Shebar, Samira Al Aseer, Reem 
Talhami, Raya Al Khateeb, Tarzan Nasser

An incisive depiction of life under a permanent 
state of siege, Dégradé  follows the story of 13 
women who find themselves in a beauty salon 
struggling to maintain normalcy in Gaza as 
violence literally rages at their door. Set almost 
entirely within the beauty salon, Dégradé 
captures the intriguing conversations between 
a diverse group of female clients that include a 
bride-to-be, a pregnant woman, a devout wom-
an and a pill-popping addict as their day of lei-
sure is disrupted when gunfire breaks outside 
the salon. Impressively directed and featuring 
an ensemble of blazing performances, Dégradé 
is a homage to the women of Gaza showcasing 
their resilience, strength and humour.
Festivals & awards: Toronto Film Festival, 
Cannes Film Festival, Dubai Film Festival, Win-
ner of Golden Athena Best Picture at Athens 
International Film Festival 

SCREENINGS: 
Tuesday 15/03 - Arab Cultural Center - 21h
Friday 18/03  - Khashabi Theatre - 19h

\ألّول مّرة في حيفا
فلسطين، قطر، فرنسا (2015(

84 دقيقة
بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)

باشتراك: هيام عباس، فيكتوريا باليتسكا، منال عوض، 
ميرنا سخلة، ميساء عبد الهادي، نيلي أبو شرف، وداد 

ناصر، رنيم داوود، دينا شحيبر، سميرة ناصر، ريم تلحمي، 
راية الخطيب، طرزان ناصر

يحكي قصة مجموعة من النساء اللواتي يضطررن 
للمكوث في صالون حالقة نسائّي في حّي الشجاعية 

شرق مدينة غّزة، لوقت طويل، بعد إغالق باب الصالون 
من الخارج على إثر حدوث اقتتال في الشارع، بين األجهزة 

األمنية في غّزة التي تقودها حركة حماس، وبين عائلة 
شهيرة سرقت أسًدا من حديقة الحيوانات.

مهرجانات وجوائز: مهرجان تورنتو السينمائّي الدولّي، 
مهرجان كان السينمائّي، مهرجان دبي السينمائّي الدولّي، 

حاز على الجائزة الذهبّية ألفضل صورة من مهرجان أثينا 
السينمائّي الدولّي.



Love, Theft and 
Other Entanglements,
by Muayad Alayan
/HAIFA PREMIERE
(2015) Palestine
Fiction - 90 min
Language: Arabic with english subtitles

Main Cast : Sami Metwasi, Maya Abu Alhayyat, 
Ramzi Maqdisi, Riyad Sliman 

Mousa gets into the trouble of his life when he 
steals the wrong car. What he thought was an 
Israeli car and an easy way to make money in 
his impoverished Palestinian refugee camp 
turns out to be a load of misfortune when he 
discovers a kidnapped Israeli soldier in the 
trunk.  Mousa›s hopes of paying the bribe 
that will guarantee him an exit visa out of the 
country and away from his wrecked love affair 
dissipate as he finds himself on the run from 
Palestinian militias and the Israeli intelligence. 
Festivals & awards: Berlinale 

SCREENINGS: 
Monday 14/03 - Khashabi Theatre - 20h
Saturday 19/03 - Arab Cultural Center - 18h

\ألّول مّرة في حيفا
فلسطين (2015(

90 دقيقة
بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)

باشتراك: سامي متواسي، مايا أبو الحيات، رمزي 
مقدسي، رياض سليمان

يقع موسى في ورطة حياته عندما يسرق السّيارة 
الخاطئة. السيارة التي اعتقد أنها إسرائيلّية، وأنها وسيلة 

سهلة للحصول على المال من أجل مخيم الالجئين الفقير، 
يتبّين أنها تحتوي بداخلها على جندّي مخطوف. يتمّنى 

موسى أن يستطيع، بدفعه لرشوة، أن يحصل على 
فيزا تمّكنه من السفر خارج البالد واالبتعاد عن قّصة 

حبه المتحطمة. لكّن هذه اآلمال تتبّدد حين يجد نفسه 
مالحق من قبل قوات األمن الفلسطينّية والمخابرات 

اإلسرائيلّية. 
مهرجانات وجوائز: برلينالي



Los Hongos
by Oscar Ruíz Navia
/HAIFA PREMIERE
(2014) Colombia/Argentina/France/Germany
Fiction - 103 min 
Language: Spanish with english subtitles 
Main Cast: Jovan Alexis Marquinez Angulo 
“Ras”, Calvin Buenaventura Tascón, Atála Es-
trada, Gustavo Ruiz Montoya, María Elvira Solis, 
Dominique Tonnelier, Ángela García

Every night after work, RAS makes graffiti in 
different walls of his neighborhood at the east of 
Cali. During the day he is a construction worker 
and also the son of Maria, a sweet mulatto 
woman who migrated to the city from the Pacific 
Jungle. RAS has not gone back to sleep and he 
is starting to daydream. Maria suffers because 
of this, she thinks someone has bewitched him 
and he will end insane. One day RAS loses his 
job because he steals several cans of paint with 
which he has been doing a huge mural on the 
lot next to his house. Without a dime to help his 
mother, he crosses the city looking for CALVIN, 
another young graffiti artist who studies fine 
arts and is having difficult days since his par-
ents divorce and her grandmother’s cancer. The 
boys go aimlessly through the city, like the one 
who wants to get lost and don´t return. Along 
the way, as two mushrooms, they will contami-
nate their surroundings with immense freedom. 
Festivals & awards: Toronto International Film 
Festival 

SCREENING: 
Wednesday 16/03 - Kabareet - 21H30

لوس هونجوس
ألوسكار رويس نافيا
\ألول مرة في حيفا

كولومبيا (2014(
103 دقائق

باإلسبانّية )مترجم لإلنجليزّية(

في كّل يوم بعد عمله في أشغال الترميم، يقوم راس 
برسم الجرافيتي على الجدران في حّيه شرق كالي. أّمه 

ماريا، امرأة خالسّية لطيفة هاجرت إلى المدينة من غابة 
المحيط الهادئ. راس لم يعد ينام، لديه أحالم يقظة 

دائمة. أّمه ماريا تعاني من هذا األمر، تعتقد أن أحًدا ما 
مارس السحر عليه وأن األمر سينتهي بجنونه. يفقد راس 

عمله بعد أن سرق علب دهان يقوم فيها برسم حائط 
كبير بجانب بيته. لم يفّكر في مساعدة أمه في قرش 

واحد. يجوب المدينة باحًثا عن كالفين؛ وهو فنان جرافيتي 
يدرس الفنون الجميلة ويمر في ظروف صعبة بعد طالق 

والديه وإصابة جّدته بمرض السرطان. يمشي الشابان 
بعشوائّية في المدينة، يتوهان، ويلّوثان محيطهما 

بالحرّية مطلقة.   
مهرجانات وجوائز: مهرجان تورنتو السينمائّي الدولّي



سالفو
لفابيو غراسادونيا وأنطونيو بيازا

إيطاليا، فرنسا (2013(
108 دقائق

باإليطالّية )مترجم لإلنجليزّية(
باشتراك: صالح بكري، سارة سيرايوكو، ماريو بوبيال، 

لويجي لو كاسيكو

يعمل سالفو لصالح المافيا في صقلية، شخصيته 
منعزلة، باردة وقاسية. عندما يتسّلل إلى أحد البيوت 

التابعة للمافيا الغريمة، يلتقي بريتا، شابة مكفوفة 
اغتيل أخاها. في اللحظة التي يقرر سالفو أن يقضي على 
حياتها، يحدث أمًرا استثنائًيا. الشخصّيتان المطاردتان من 

عوالمهما، يرتبطان ببعضهما إلى األبد.  
مهرجانات وجوائز: جائزة النقاد من مهرجان كان 

السينمائّي للعام 2013، مهرجان لندن السينمائي،
مهرجان أبو ظبي السينمائّي الدولّي.

Salvo
by Fabio Grassadonia & Antonio Piazza 
(2013) Italy/France 
Fiction - 108 min 
Language: Italian with English Subtitles 
Main Cast : Saleh Bakri, Sara Serraiocco, Mario 
Pupella, Luigi Lo Cascio

Thriller. A henchman for the Sicilian Mafia, 
Salvo is solitary, cold and ruthless. When he 
sneaks into a house to eliminate someone from 
a rival Mafia clan, he discovers Rita, a young 
blind girl who powerlessly stands by while her 
brother is assassinated. When Salvo decides 
to spare her life, something extraordinary 
happens. From then on, these two beings - 
both haunted by the world they belong to - are 
linked together forever.
Festivals & awards: Cannes Film Festival 
2013 - Critics Week Grand Prize; London Film 
Festival 2013, Abu Dhabi Film Festival 

SCREENING: 
Wednesday 16/03 - Khashabi Theatre - 19h



The Mice Room )Odet el Feran(
by Hend Bakr, Mohamed El-Hadidi, Ahmed 
Magdy Morsy, Nermeen Salem, Mayye Zayed 
and Mohamed Zedan
(2013) Egypt / UAE
Fiction - 85 min 
Language: Arabic with english subtitles
Main Cast: Hanan Youssef, Mostafa Darwish, 
Noura Saafan, Nihad Yahia, Zeyad Salem

Six different characters roaming in Alexandria 
along with their fears. Amr comes back to 
meet his father in his death bed, not sure how 
he can speak up and show his true feelings. 
Moussa spends his day afraid of crossing a 
street until he finds amends with his side of the 
road. Dahlia, on her wedding day, seems lost 
in worries about her off white marriage. The 
young girl discovers her grandmother›s decay 
through her play time. After her husband›s 
death, Rawya starts a habit of sleeping late, 
however, discovers a new exciting life at night. 
Maha, packing for leaving the country, starts 
questioning the change that happened or might 
happen in her life. They share the same creepy 
feelings in the same city but never meet.
Festivals & awards: Dubai International Film 
Festival

SCREENING: 
Thursday 17/03 - Khashabi Theatre - 18h

لهند بدر، محمد الحديدي، أحمد مجدي مرسي، نرمين 
سالم، مي زايد، محمد زيدان

مصر، اإلمارات (2013(
85 دقيقة

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)
باشتراك: حنان يوسف، مصطفى درويش، نورا سعفان، 

نهاد يحيى، زياد سالم

تعيش ستة شخصيات مختلفة فى اإلسكندرّية بصحبة 
مخاوفها. يعود عمرو ليلتقى بوالده فى فراش المرض 

وهو غير متأكد من قدرته على التعبيرعن مشاعره 
الحقيقّية تجاهه قبل موته، يقضى موسى يومه خائًفا 

من عبور الطريق حتى يتأقلم مع وجوده فى هذا الجانب 
وداليا قلقة فى يوم زفافها تجاه مواجهة فكرة الزواج 

بينما تكتشف البنت الصغيرة عالم جدتها أثناء لعبها. 
تبدأ راوية عادة النوم متأخًرا بعد وفاة زوجها لتكتشف 

حياة جديدة تنتظرها فى الليل، أما مها فتستعد لمغادرة 
بلدها وتبدأ التشكيك فى وجود تغيير ما يمكن حدوثه 

فى حياتها. جميعهم يتشاركون نفس المشاعر المختلطة 
فى نفس المدينة رغم أنهم ال يتقابلون أبًدا. 

مهرجان وجوائز: مهرجان دبي السينمائّي الدولّي



documentary 
Films

أفالم 
وثائقية



B-Movie: Lust & Sound in
West Berlin 1979-1989
by Jörg A. Hoppe, Heiko Lange,
Klaus Maeck
(2015) Germany 
Documentary - 92 min 
Language: German, English (English subtitles)

B-MOVIE is a documentary about music, art 
and chaos in the Wild West Berlin of the 1980s 
which became the creative melting pot for sub 
and pop culture. With mostly unreleased film 
footage and original interviews, B -MOVIE tells 
the story of life in the divided city, a cultural 
interzone in which anything seemed possible.
A fast-paced collage from a frenzied but 
creative decade, from punk to techno, in a time 
when Berlin was like a B -MOVIE: cheap and 
trashy, threatened and thrown together, anx-
ious and ambitious, clubbed and caned, stoned 
and drunk - but very special.
Festival & Awards: Film Festival Gent, Berlinale 

SCREENING: 
Thursday 17th - Arab Cultural Center - 22h30

ألمانيا (2015(
92 دقيقة

باأللمانّية واإلنجليزّية )مترجم لإلنجليزّية(

فيلم وثائقي عن الموسيقى والفن والفوضى في برلين 
الغربّية البرّية في الثمانينّيات، والتي تحّولت إلى نقطة 

إبداعّية لثقافة البوب. يحتوي الفيلم على مقابالت 
ومواد مصّورة حصرّية، ويحكي قّصة حياة في المدينة 

المشطورة، في المنطقة الثقافية حيث كل شيء يبدو 
محتماًل. إنه قرن جنونّي لكن فيه الكثير من اإلبداع، 

من البانك إلى موسيقى التكنو. هو الوقت الذي كانت 
فيه برلين رخيصة، وسخة، فضولية وطامحة، سكرانة 

ومسطولة، لكّنها خاّصة جًدا. 
مهرجانات وجوائز: برلينالي، مهرجان جينت لألفالم



Half Revolution
by Omar Shargawi
& Karim el Hakim
(2011) Egypt
Documentary - 72 min
Language: Arabic with English subtitles 

Arriving in Cairo on assignment, 27th of 
January 2011, documentary filmmaker Omar 
Shargawi couldn’t have predicted that a day 
later the streets would erupt in one of the most 
important revolutions of this century. Alongside 
fellow filmmaker Karim El Hakim, Shargawi 
captured the reality of the revolution that 
occurred out of view from the world’s media, 
away from the square, in the alleyways and 
streets. In committing themselves to capturing 
footage the military wanted destroyed, they 
risked their freedom and were arrested by 
the secret police. Inside they were beaten and 
only released when the police discovered their 
international passports. They fled Egypt with 
the film material hidden in a pram. Others were 
not so lucky.
Festival and Awards: Aljazeera Golden Award 
for best long film, Dubai International Film 
festival, Sundance Film Festival

SCREENING: 
Wednesday 16/03 - Khashabi Theatre - 17h30

مصر (2011(
72 دقيقة

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)

المخرج الوثائقي عمر شرقاوي، يصل إلى القاهرة في 
السابع والعشرين من يناير عام 2011 في مهّمة. لم يكن 

يتوّقع أن في اليوم التالي ستخرج الشوارع في واحدة من 
أهم الثورات في عصره. إلى جانب صديقه المخرج كريم 

الحكيم، يصّور شرقاوي الثورة الحاصلة بعيًدا عن عالم 
اإلعالم، بعيًدا عن الساحة الرئيسّية، في الشوارع واألزقة. 

حرصوا على إظهار لقطات لم يرد الجيش أن تكون مرئّية. 
خاطرا بحرّيتهما وتم اعتقالهما من قبل الشرطة السرّية. 
تم ضربهما داخل السجن، ومن ثم ُحررا بعد أن اكتشفت 

الشرطة جوازات سفرهما األجنبّية. خرجا من مصر، أما 
مادة الفيلم فكانت مخّبأة في عربة أطفال.

مهرجانات وجوائز: جائزة الجزيرة الذهبّية ألفضل 
فيلم طويل، مهرجان دبي السينمائّي الدولّي، مهرجان 

سندانس لألفالم



Life is waiting :
Referendum and Resistance
in Western Sahara by Iara Lee
(2015) Western Sahara/USA 
Documentary - 59 min
Language: Arabic/Spanish/English/French
(Arabic subtitles) 

Four decades after its people were promised 
freedom by departing Spanish rulers, the
Western Sahara remains Africa’s last colony.
While a UN-brokered ceasefire put an end to 
armed hostilities in the territory in 1991, the 
Sahrawi people have continued to live under the 
Moroccan armed forces’ oppressive occupation, 
and what peace exists in the area is fragile at best. 
Tens of thousands of Sahrawis have fled to neigh-
boring Algeria, where over 125,000 refugees still 
live in camps that were intended to be temporary. 
In spite of these difficulties, a new movement, with 
youth at its center, is rising to challenge human 
rights abuses and to demand the long-promised 
referendum on freedom. Today’s generation of 
young activists is deploying creative nonviolent 
resistance for the cause of self-determination. In 
doing so, they have persevered against a torrent 
of conflicting forces. While risking torture and dis-
appearance at the hands of Moroccan authorities, 
they are also pushing back against those who have 
lost patience with the international community and 
are ready to launch another guerrilla war.
The new film from director Iara Lee examines 
these tensions as it chronicles the everyday 
violence of life under occupation, giving voice 
to the aspirations of a desert people for whom 
colonialism has never ended.
Festival and Awards: Honorable Mention, Inter-
national Film Awards Berlin, 2015

SCREENINGS :
Tuesday 15/03 - Kabareet - 19H15
Saturday 19/03- Khashabi Theatre - 17h30 

الواليات المّتحدة (2015(
59 دقيقة

 بالعربّية واإلسبانّية واإلنجليزّية والفرنسّية
)مترجم لإلنجليزّية(

بعد أربعة عقود من وعود الحرّية التي أطلقها حّكام 
إسبانيا، تظّل الصحراء الغربّية المستعمرة األفريقّية 

األخيرة. وبالرغم من إعالن الهدنة من قبل األمم المتحدة 
ووضع حد لألعمال العدائية في المنطقة عام 1991، 

إال أّن الشعب الصحراوي ظّل يعيش تحت احتالل القوات 
المغاربّية المسّلحة. عشرات اآلالف من الصحراويين 

لجأوا إلى الجزائر، وأكثر من 150 ألف الجئ يعيشون في 
مخيمات مؤقتة. لكن رغم الصعوبات، تنشأ حركة شبابّية 

جديدة تتحّدى انتهاك حقوق اإلنسان وتطالب بتحقيق 
وعود الحرّية. الجيل الجديد في هذه الحركة يبتكر طرق 

مقاومة إبداعّية من أجل تقرير المصير. يواجهون االنتهاك 
وعمليات االختفاء من قبل السلطات المغاربية ويعملون 

ضد أولئك الذين فقدوا صبرهم أمام المجتمع الدولي، 
هم مستعدون لحرب أخرى. تجّسد المخرجة الرا لي، في 
هذا الفيلم، الحياة العنيفة اليومية تحت االحتالل، وحياة 

الصحراويين الذين لم ينته االستعمار بالنسبة لهم.   
مهرجانات وجوائز: إشادة في جوائز برلين العالمّية 

لألفالم 2015



Speed sisters, by Amber Fares 
(2015) Palestine/USA/Qatar/Denmark/UK/
Canada
Documentary - 80 min 
Language: Arabic with English subtitles

The Speed Sisters are the first all-woman race 
car driving team in the Middle East. Grabbing 
headlines and turning heads at improvised 
tracks across the West Bank, these five women 
have sped their way into the heart of the gritty, 
male-dominated Palestinian street car-racing 
scene. Weaving together their lives on and off 
the track, SPEED SISTERS takes you on a sur-
prising journey into the drive to go further and 
faster than anyone thought you could.

Festivals and Awards: Doc NYC, HotDocs, Mel-
bourne International Film Festival, Irish Film 
Institute Doc Fest : Audience Award for Best 
Feature, Adelaide Film Festival : Jury Award for 
Best Documentary

SCREENING: 
Friday 18/03 - Arab Cultural Center - 21h

فلسطين، الواليات المّتحدة، قطر، الدنمارك، بريطانيا، 
كندا (2015(

80 دقيقة
بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)

الّسباقات يكّونن أّول فريق سباق سيارات نسائّي في 
الشرق األوسط. يتصّدرن العناوين ويخطفن النظرات 

في الشوارع العشوائية في الضفة الغربّية. تشّق هؤالء 
النساء الخمس طريقهّن بحزم، وسط المشهد الذكوري 

السائد لسباق السيارات في فلسطين. »الّسباقات« 
يأخذك إلى رحلة من المفاجآت، يسوق بك سريًعا إلى 

اآلمام، كما لم تتوّقع. 
مهرجانات وجوائز: Doc NYC، HotDocs، مهرجان 

ميلبورن السينمائّي لدولّي، جائزة الجمهور من مهرجان 
األفالم الوثائقّية (إيرلندا)، جائزة اللجنة ألفضل وثائقي 

من مهرجان أدياليد لألفالم.



short  Films

أفالم 
قصرية



A man returned, by Mahdi Fleifel
(2015) UK/Denmark/Netherlands
Short documentary - 30 min 
Language: Arabic with English subtitles
 
Reda is 26 years old. His dreams of escaping 
the Palestinian refugee camp of Ain El-Helweh 
ended în failure after three years trapped in 
Greece.
He returned With a heroin addiction to life in a 
camp being form apart by internal strife and 
the encroachment of war from Syria. Against 
all odds he decides to marry his childhood 
sweetheart; a love story bittersweet as the 
camp itself.
Festival and Awards: International Film Rotter-
dam, Silver Bear Jury Prize at Berlinale 

SCREENING: 
Friday 18/03 - Khashabi Theatre - 18h

Ave Maria, by Basel Khalil 
(2015) Palestine, France, Germany 
Short Fiction - 14 min 
Language: Arabic, Hebrew (English subtitles )
Main cast: Huda Al-Imam, Maria Zreik, Shady 
Srour, Ruth Farhi, Maya Koren
 Nuns of the ‘Sisters of Mercy’ con-
vent in the middle of the West Bank wilderness 
have their daily routine of silence and prayer 
disrupted when a family of religious Israeli 
settlers crash their car into the convent’s wall.
The Sabbath is approaching and they need to 
get home urgently, however, because of 
the Sabbath laws, the Israelis can’t operate a 
phone to call for assistance, and the Nuns 
have taken a vow of silence. Together they have 
to come up with an unorthodox plan to 
help them get home.
Festival and Awards: Cannes Film festival, 
88th Academy Award Nominee (The Oscars) 
Nominee, Audience Award Festival Cinema Med
 SCREENINGS: 
Tuesday 15/03 - Khashabi Theatre - 18h 
Saturday 19/03 - Kabareet - 18h 
)Short films screening(

بريطانيا، الدنمارك، هولندا (2015(
30 دقيقة

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)
رضا، ابن الستة وعشرين عاًما، يحلم بالهرب من مخيم عين 

الحلوة لالجئين الفلسطينيين. لكّن حلمه يبوء بالفشل 
بعد محاوالته الهرب إلى أوروبا عن طريق اليونان. يعود 

إلى المخيم مع إدمان للهروين وانفصام جراء اضطرابه 
الداخلّي واالنتهاك الحاصل في سوريا. وبشكل غير 

متوّقع، يقرر الزواج بحبيبة طفولته. قّصة حّب مريرة 
وجميلة، كالمخّيم. 

مهرجانات وجوائز: روتردام السينمائّي الدولّي، جائزة 
لجنة الدب الفضّي في برلينالي

فلسطين، فرنسا، ألمانيا (2015(
14 دقيقة

بالعربّية واإلنجليزّية والعبرّية (مترجم لإلنجليزّية)
باشتراك: هدى اإلمام، ماريا زريق، شادي سرور، روث 

فرحي، مايا كورين.
راهبات دير »أخوات الرحمة« في الضفة الغربية، يكسر 

روتينهن اليومّي الصامت وصالتهن، عندما تصطدم 
سيارة عائلة مستوطنين إسرائيليين متدينة في حائط 

الدير. يوم السبت »الشبات« على وشك الدخول، وهم 
بحاجة إلى الوصول إلى البيت بأسرع وقت، لكّن حسب 
قوانين يوم السبت، يمنع اإلسرائيلييون من استخدام 

الهاتف، أّما الراهبات فملتزمات بصمتهّن. مًعا، يضطرون 
إلى الوصول إلى خطة »أورثوذكسية« تساعدهم في 
مهرجانات وجوائز: مهرجان  الرجوع إلى البيت.  

كان، رّشح لألوسكار، جائزة الجمهور من مهرجان سينما 
البحر المتوسط.



El Empleo )The employment(
by Santiago Bou Grasso 
(2008) Argentina
Short animation - 6 min

A man performs his usual trip to work, im-
mersed in a world where the “use” of people is 
an everyday thing.

SCREENING: 
Wednesday 16/03 - Kabareet  - 21H30

Qurawyoon
by Nidal Badarni 
(2015) Haifa 
Short Fiction - 11 min

A Palestinian comedic romance surrounded 
by the Apartheid Wall.  The romance ends 
when Majdi decides to leave home because his 
dreams can’t be fulfilled when the wall stops 
him.  the tragic love story ends and a new story 
begins next to to the same wall.  

SCREENINGS: 
Tuesday 15/03 - Khashabi Theatre - 18h
Saturday 19/03 - Kabareet - 18h
)Short Films screening(

األرجنتين (2008(
أنيميشن قصير (6 دقائق)

رجل يسافر إلى عمله ككل يوم، يغرق في عالم حيث 
»استخدام« البشر هو أمر يومّي وعادّي.

حيفا (2015(
11 دقيقة

قّصة رومانسّية كوميدّية فلسطينّية تدور أحداثها حول 
جدار الفصل العنصري. تنتهي الرومانسّية حين يقّرر مجدي 

أن يترك البيت ألّنه ال يستطيع تحقيق أحالمه بسبب 
الجدار. تنتهي قّصة الحب التراجيدّية، وتبدأ قّصة جديدة 

بجانب نفس الجدار.



No Exit, by Mohanad Yaqubi
(2014) Palestine
Short Fiction - 11 min
Language: Arabic with English subtitles 
 Like many people of his generation, 
Ali has decided to run away from the hardships 
of war. Along his way, he meets a strange 
person in a bus station: an encounter that will 
change his perspective.

Main Cast : Salim Dau & Adham Nu’man

SCREENING: 
Saturday 19/03 - Kabareet - 18h
)Short Films screening(

One Minute, by Dina Nasser 
(2015) Jordan/Belgium 
Short Fiction - 10 min 
Language: Arabic with English subtitles 
 When a minute is what was left of 
her life. Salma the 37 years old mother living 
with her husband and daughter in Al Shujaiya 
neighborhood - Gaza, Taking her home as a 
shelter from the bombing and shooting tries to 
avoid her and her daughter’s inevitable death, 
but with a text message she will be informed 
about her destiny.
One minute is a short film that portrays the 
last minutes of Salma’s life and the moment of 
her death to become one of the thousands that 
were killed during Gaza war 2014, especial-
ly the intensive attack on the neighborhood 
known now as Shujaiya Massacre.
Festival and Awards: Boston Palestine Film 
Festival 
SCREENINGS: 
Tuesday 15/03 - Arab Cultural Center  - 21h
Friday 18/03 - Khashabi Theatre   - 19h

فلسطين (2014(
11 دقيقة

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)
ككثيرين من مجايليه، يقّرر علي الهروب من   

صعوبات الحرب. وفي طريقه، يلتقي برجل غريب في 
محطة الباص. سيكون اللقاء الذي سيغّير نظرته إلى 

الحياة فيما بعد.
باشتراك: سليم ضو وأدهم نعمان  

األردن، بلجيكيا (2015(
10 دقائق

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)
دقيقة واحدة هي ما تبّقى من حياتها.   

سلمى، 37 عاًما، أّم تعيش مع زوجها وابنتها في حّي 
الشجاعّية في غزة. تتخذ من بيتها ملجًأ من القصف 

والنار، لتتجنب خطر الموت الذي يهددها هي وابنتها. 
ولكن في رسالة نصّية، تبّلغ بمصيرها. »دقيقة واحدة« 

هو فيلم قصير يجّسد الدقيقة األخيرة في حياة سلمى، 
هي دقيقة موت واحد من آاللف الذين قتلوا في الحرب 
على غزة عام 2014، سيما في حّي الشجاعية الذي شهد 

جوائز ومهرجانات: مهرجان بوسطن  مجزرة. 
فلسطين السينمائّي



Pink Bullet, by Ramzi Hazboun 
(2014) Palestine/Netherlands 
Short fiction - 12 min 
Language: Arabic with English subtitles 
Main cast: Atta Nasser, Hazem Sharif, Husam 
Azzeh and Fidaa Kewan.

Ali wakes up jumbled by the construction noise 
coming from outside, and the disturbing dream 
he just had. Little did he know that his day 
would be shuddery as the way it started, yet 
with little twists.
Festival and Awards: Festival Cine Palestine 
Paris, Festival Cinéma Arabe (Netherlands)
SCREENING: 
Thursday 17/03  - Khashabi Theatre - 18h

Xenos, by Mahdi Fleifel
(2014) UK/Greece/Denmark
Short documentary - 13 min 

Xenos (Greek: ξένος, xénos) stranger, enemy, alien.
In 2010, Abu Eyad and other young Palestinian 
men from the Ain el-Helweh refugee camp in 
Lebanon travelled with smugglers through Syria 
and Turkey into Greece. Like so many other 
migrants, they came looking for a way into 
Europe but found themselves trapped in a 
country undergoing economic, political, and 
social collapse. Xenos is a short documentary 
blending footage shot on visits to Athens in 
2011 with phone conversations recorded during 
Abu Eyad’s time there. It tells of his day-to-day 
struggle for survival and enduring sense of exile 
in a land of hope that has become a nightmare.
Festival and Awards: Berlinale Shorts, Abu 
Dhabi Film Festival, Cinéma du Réel 
SCREENING: 
Friday 18/03 - Khashabi Theatre - 18h

فلسطين، هولندا (2014(
12 دقيقة

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)
باشتراك: حازم شريف، حسام عّزة، فداء كيوان

يستيقظ علي مضطرًبا من ضوضاء الترميمات القادمة 
من الخارج، ومن الحلم المزعج الذي رافقه في الليل. 
سيعرف أّن يومه سيكون مرتعًدا، تماًما كبدايته، مع 

بعض االنعطافات!
مهرجانات وجوائز: مهرجان فلسطين باريس السينمائّي، 

مهرجان السينما العربّية (هولندا).

بريطانيا، اليونان، الدنمارك (2014(
13 دقيقة

بالعربّية (مترجم لإلنجليزّية)

»زينوس« باليونانّية تعني الغريب أو العدّو. عام 2010، 
يسافر أبو إياد وشباب فلسطينييون آخرون من مخيم عين 

الحلوة لالجئين الفلسطينيين مع المتسللين إلى اليونان عبر 
سوريا وتركيا. وكالكثير من المهاجرين، يبحثون عن طريق 

للوصول إلى أوروبا، لكّنهم يتورطون في بلد ينهار اقتصادًيا 
وسياسًيا واجتماعًيا. »زينوس« هو وثائقي قصير يدمج بين 

مقاطع صّورت في زيارة ألثينا عام 2011 ومكالمات مسّجلة 
خالل مكوث أبو إياد هناك. كما يجّسد معاناته اليومّية 

للصمود في أرض األمل التي تحولت إلى كابوس. 
مهرجانات وجوائز: برلينالي األفالم القصيرة، مهرجان دبّي 

السينمائّي الدولّي، سينما دو ريل







مسرح خشبة:
مسرح مستقل في حيفا، افتتح بتاريخ 1.10.2015 

بمبادرة مجموعة من المسرحيين الفلسطينيين 
الشباب، الذين عملوا على ترميم مبنى قديم في 

منطقة وادي الصليب التاريخية وتجهيزه ليكون 
مسرحهم المستقل فكرًيا وفنًيا. هذه المجموعة، 

التي تشّكلت كإنسمبل عام 2011، تعمل وتنتج 
اليوم في مسرحها، ضمن رؤية عملّية في تحوليه 
إلى بيت للفنانين الفلسطينيين، من خالل تعاونها 
مع األفراد والفرق الفنّية، بحيث يكّون هذا البيت 

مساحًة حّرة للتجريب والخلق والبحث، وقاعدة نحو 
تشكيل حركة فنّية مجّددة.  يحمل موسم عروض 

المسرح األول عنوان »حيفا بين الماضي والحاضر«، 
الذي شّكل موضوعة بحٍث أنتج المسرح تحت إطارها 

أعماله المسرحّية وأعمااًل فنّية صديقة أخرى. إن 
عنونة المواسم بالنسبة لـ«خشبة« تعني طريًقا 

إلنتاج أعمال مسرحّية وفنّية تالمس المكان والواقع 
الذي يعيشه، وتخرج من السؤال والبحث، ال من 

الناجز والجاهز. يطمع »خشبة«، من خالل إنتاجاته 
وعروضه وورش عمله، في خلق أيديولوجيا فنّية 

حديثة قائمة على االستقاللّية والتعاون والتجريب.

شارع شبتاي 
لفي 12، حيفا

Shabtay Levi 
12, Haifa

بالتعاون مع



كباريت لونج:
كباريت هو بار جديد ومساحة فلسطينّية فنّية مستقّلة في 

البلدة التحتا في حيفا. تم افتتاحه من قبل ثالثة أصدقاء: 
عايد فضل ووسام قيس وتامر قيس، بهدف تدشين أّول 
مساحة فلسطينّية مستقّلة تقوم بتوفير جودة عالية في 

الصوت وحياة ليلية مختلفة ومنّصة مفتوحة للفنانين، والتي 
بدأت باستضافة عروض سينمائّية، فرق محلّية، ومسطونين 

محليين وعالميين. 

زقاق هازجاج 1، 
حيفا

Ha-Zagag 
Alley 1, Haifa



المركز الّثقافّي العربّي
جاءت فكرة إنشاء مركز ثقافّي عربّي متعّدد 
المجاالت تلبية لحاجة المجتمع الفلسطينّي 

في الّداخل وحركته الّثقافّية إلى مساحة مهنّية 
مستقّلة، ومتعّددة المجاالت وعربّية الهوّية 
الحتضان وتنمية الّطاقات اإلبداعّية الكامنة، 

ولتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات الفّنّية 
واألدبّية والّنقدّية وتطويرها، وتوفير جّو ملهم 
ومشّجع على اإلنتاج والّنشر الّثقافّي والمبادرة 

الفنّية، وتنظيم الّتواصل مع المؤّسسات واألطر 
والمبادرات الّثقافّية والفّنّية في العالم العربّي 

والعالم أجمع.

 اختارت جمعّية الّثقافة العربّية مدينة حيفا لتقيم 
فيها هذا المركز ألّن هذه المدينة العريقة تحّولت 

من جديد إلى مرَكز مجتمعّي مدينّي وثقافّي 
للمجتمع الِفَلسطينّي في الّداخل، وتفتقر، في 

الوقت عينه، إلى البنية الّتحتّية الكافية الستمرار 
وتطّور الحراك واإلنتاج الّثقافّي العربّي فيها 

بمجاالته المختلفة.
 

سيقام المركز الّثقافّي العربّي المتعّدد المجاالت في 
عمارتين متالصقتين قرب حّي وادي الّنسناس العريق 

في المركز الّتاريخّي لمدينة حيفا، ليشمل المخّطط، 
باإلضافة إلى مكاتب جمعّية الّثقافة العربّية، 

مساحات عرض وتدريب وإنتاج مجّهزة وعصرّية. 

شارع الخطيب 
10، حيفا

Al-Khatib st 
10, Haifa



مريم جزماوي
فريق الجزر

عائلة الموكتي
مي عودة

حّنا عطا الله
حمادة عطا الله
رشيد أبو الحميد

إياد برغوثي
مها حاج عسل

باهر إغبارية
لورا حّوا

ميسا عبد الهادي
هيام عباس

عائلة منصور
عبدو خليف
نهاد خليف

الياس خليف
سامي زيبق

روضة سليمان
هيثم تشارلز حداد

نيروز قبطي
عدي مصري

جوليان إسحاق
رامي حبشي
منى أبو بكر

أوتي مخلوف
عيران براغر

أودي ألوني
بيني كورمان
وائل ميخائيل

عامر حليحل
رمزي حزبون
ياسمين زهر
نايف حمود

عماد حوراني
أمبر فارس

سناء طنوس
تامر قيس

وسام قيس
جوليان حرب

برنارد حرب
مجيد خليف

جريس كردوش
ربيع سلفيتي
نسيم داوود

يوسف داوود
حّنا حزان

Anna Jentch
Miriam Gazmawe
Katharin Ahrend
Björn Reichhardt
Jazar Crew
Movement 13
Wanderzirkus
Mukti Family
Banksy
May Odeh
Hanna Atallah
Hamada Atallah
Rashid Abdelhamid
Rauda Sliman
Eyad Barghouty
Maha Haj Assal
Baher Agbaria
Laura Hawa
Ehab Bahouth
Maisa Abd Elhadi
Hiam Abbas
Mansour Family
Abdo Khleif
Nohad Khleif
Elias Khleif
Sami Zibak
Haitham Charles Haddad 
Nairoz Qupty
Odai Masri
Julian Issaq
Muna Abu Baker
Oti Makhlouf
Eran Prager
Udi Aloni
Tamer Nafar
Beni Korman
Nora Colie
Amer Hlehel
Ramzy Hasboun
Yasmin Zaher
Nayef Hammoud
Alejandro Jodorowsky
Massimo Cristaldi
Amber Fares
Sanna Tanous
Tamer Kais
Wisam Kais
Juliano Harb
Majeed Khleif
Jeries Kardosh
Rabie Salfiti
Nissim Daoud
Amira Asad
Yousef Daoud
Irving H. Vincent
Richard Bredicz
Hazza Hannan
Alex Bloomingdale
Sammy Mansour
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قاعة أبو زيد لألفراح - عيلبون

HaifaIndependentFilmFestival@gmail.com
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