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مخرجي األفالم والشعراء ورواة القصص اب واملجموعات و تّ ني والكُ الفنانني واألكادمييني والباحثتدعو مؤسسة عبد املحسن القطان 
من  متعاقدةأمم "تحت عنوان  ةؤسساملالذي تنظمه عرض الجامعي يف امل للمشاركة خالتااملدتقديم املواد و لوغريهم من األفراد 

خالل  هذا املعرض إطالق. ومن املقرر 2017 نيسان/أبريل 15وحتى  آذار/مارس 1الفرتة الواقعة بني  عىل مدى ، وذلك"الباطن
 .2017افتتاح املبنى الجديد ملؤسسة عبد املحسن القطان يف رام الله يف شهر ترشين األول/أكتوبر  حفل

 
كل السياسية واالقتصاد االهيب املعارص وعالقتهمة األ مفهوم  متعددة املستويات حول أسئلةإماطة اللثام عن يسعى املعرض إىل 

وسياساتها الخدماتية العامة واألشكال السياسية فهوم الدولة ملالتحول التاريخي  يفالنيوليربايل واملجتمعات من خالل النظر 
استخدامه التاريخ الذي مل يسهم يف تشكيل الحارض و املختلفة التي تنظم العالقة بني الشعب والدولة. ويشجع هذا املعرض سرب 

وإسهاماتهم النقدية  فكارهمتبادل أ إىل املبدعني لاملفتوحة الدعوة هذه نوجه و . بديل ناقد للوضع الراهن ستقبلمل تخيّ ل
 . املستقبلية حول هذا املوضوع وتصوراتهم

 
يسمح ألفراد الجمهور من مختلف فئات  بشكل جديدالخروج بديلة و  معرفيةنتطلع إىل بناء قاعدة  ،من خالل هذا املعرض

سهامات املشاركني من صور ا تنظم وتبوباملجتمع بقضاء وقت يف استكشاف املواد الغنية واملتنوعة التي يعرضها املشاركون. 
ملعرض حسب اقيّام  من قبل سيقهاويتم تن املعرض،حيز  سقاالت متصلة تحتلهياكل من داخل مجسامت وفيديو ونصوص و 

 يامتها وعددها. طبيعة املساهامت وت
 

 وينظَّم املعرض من قبل القيِّمنْي تينا شريويل ويزيد عناين.
 

 تينا شريويل
تخرجت من جامعة جولد سميث يف لندن بعد أن درست املنسوجات ونظرية النقد، ونالت شهادة الدكتوراه من جامعة كينت يف 

مسؤولة يف جامعة بريزيت، وكانت  للجالريي االفرتايضشغلت شريويل منصب املدير التنفيذي  دراسات الصورة. اململكة املتحدة يف
كتبت شريويل عىل نطاق واسع عن الفن  ).2007-2005وينشيسرت يف اململكة املتحدة ( يف جامعة برامج يف الفنون الجميلة

 فلسطني. –املعارصة  للفنون الدوليةلحايل مديرة األكادميية الفلسطيني يف الصحف واملجالت والكتب، وهي يف الوقت ا
 

 يزيد عناين
من جامعة  2006 مدير الربنامج العام يف مؤسسة عبد املحسن القطان يف رام الله، نال شهادة الدكتوراه يف التخطيط املكاين العام

كادميية لأل ترأس عناين املجلس األكادميي  ).2016-1997بريزيت (دورمتوند، أملانيا.  وكان محارضاً يف قسم الهندسة يف جامعة يو يت 
متالزمة رام الله"، وكان "و" )، وهو جزء يف مجموعات وبرامج عدة مثل "دار2012-2010(فلسطني  –املعارصة  للفنون الدولية

"، "خارج األرشيف"، 66يف  ،"، "هناطنيامليثولوجيا الرقمية ألزهار فلسية"، "حرض مقاهيقيامً، وقيامً مشاركاً ملشاريع عدة مثل: "
ارض عناين ".  حمعرض املدنالثانية والثالثة والرابعة والخامسة من " النسخةكام كان قيامً، وقيامً مشاركاً يف  كنُت وطنياً؟". ذا"إ 

احات العامة، ، واملساملعارص، وعالقات القوى، والفن الفضاءات الكولونياليةو ي، رض والتحول الح ،العامرةونرش عاملياً يف قضايا 
الفن. بيداغوجياو   
 

  والتوجه تيمة ال
 

 كبريةتحوالت  يف هذه اآلونة، نشهد. املعارص األمة هومتساؤالت حول مفيطرح  معرض جامعي ،"من الباطن متعاقدةأمم معرض "
 وخاصة فيام يتعلق بدور الدولة ضمن املنظومة االقتصادية العاملية، هذه التحوالت ميكن قراءةاألمم، حيث يم التي تحملها يف القِ 

ً الذي  والحوار السيايس الخطابيف   بقاع العامل. وحسب الطرح الذي يسوقه بندكت أندرسون:  معظميف  بات سائدا
 

لت ثِّ ومُ  رَتُصوِّ الذي  الكيفية ولكن يف أصالتها،زيفها او صفات تنم عن خالل  منليس يف وجودها  املجتمعات تتاميز"
إال ان االمة دوما  ،هيسودان واالستغالل اللذانعىل الرغم من عدم املساواة  مجتمع،االمة قد تُُخيلت عىل انها  . ألنافيه

لكثري من البرش  ومستمرة هو الذي جعلها ممكنةهذا، نظام االخوية ف .افقي جامعي نظام أخوييتم تصورها عىل انها 
ُ ال مِ  املاضيني،طوال القرنني  " .الضيقةأيًضا يف سبيل هذه التخيالت  اً ن أن متوت راضيوحسب، بل مِ يف سبيلها قتل ن أن ت

  .50-49 ، صعات املتخيلة: تأمالت يف أصل القومية وانتشارهاجتماملبندكت أندرسون،  —
 



ميادين  ت هذه العملياتسواء شمل -عاملنا اليوم التي نشهدها يف  التعاقد من الباطنيستنبط املعرض عنوانه من انتشار عمليات 
الخدمات  تشظيةيف  هافعالية هذه العمليات مبجموعخدمات الرعاية الصحية أو خصخصة املوارد العامة أو التعليم. وقد ثبتت 

 التزاماتها. تقليص الدولة و  دور وتحجيموتجزئتها العامة 
 

والثقافية املختلفة والتي تفرزها السياسات االقتصادية والقيمية  باألشكالتعلق ت عرض،امليف  اآملني ان يشار اليه ىاخر  جزئية
غلغلة يف عالقات اإلنتاج ومت متأصلةاآلليات النيوليربالية  تنتجهااآلثار التي قد أمست ف. ملجتمعاتا باستمرار إلخضاع نيوليرباليةال

اآلليات النيوليربالية هذه البنية السياسية. وقد أسهم فرض وانتهاًء بنة امرسة املواطَ ومروًرا مب من العالقات األرسيةبدًءا  اليومي
شاعة القيم مم سلًفا والتبعية وإ املصَ  االستهاليك إسهاًما كبريًا يف تحول الفرد من خالل األساليب اإلصالحية وأسلوب الحياةالتقييدية 
موازين مقبولة  عىل بقائها ضمن اآلليات النيوليرباليةهذه افظ تح ومن الغريب انوغريها.  من خالل الشبكات اإلعالمية األخالقية
وهم  عىل، بل تبقي اعرتاضاو شعبية  قاومةأي بوادر مل ظهور تحول دونمثالية منهجية  ربعتتُ  فهي ،لبيرغم أثرها الس اجتامعيا

 .فقط من خالل اإلصالح االقتصادي مجتمعاتوالقدرة الفاعلة للحريات (استهالكية) الوجود 
 
 َّ اعادة تعريف معنى "اإلصالح"  إىل أفىض ، حيثمستويات رئيسية عدةعىل  كيان الدولة يف ثقافة الليربالية الجديدةر تغلغل الأث
 عن طريق ةالدول إعادة تشكيل يفهذه املستويات  أحد يتجىلوالسيايس. اإلصالح منهجي بني اإلصالح االقتصادي و و  تام لفصْ و 

. وتنص هذه البنك الدويل وصندوق النقد الدويل خالل نموتفرض القيود عليها ها كبلالدولية التي تُ االقتصادية  االتفاقيات
بشكل ها مؤسساتوإعادة هيكلة  الدولة بلقِ  واملراقبة املفروضة من التقشف وإلغاء الضوابط التنظيمية عتامدااالتفاقيات عىل 

وإلغاء اإلعانات العامة التي توفرها االجتامعي تتسبب الدعوات املستمرة للتقشف يف تقليص ما تبقى من خدمات الرفاه . و جذري
اعتزاز بالهويات فخر و فيام مىض مصدر كانت تشكل من خالل خصخصة القطاعات الحيوية التي إىل حد كبري، وذلك الحكومات 

 والتقاعد والضامن االجتامعي اإلسكان والرعاية الصحية هذه القطاعات قطاعات . ومن جملةمنتصف القرن املنرصميف القومية 
حكومية جديدة عملت من فورها عىل  هيئات تأسيس والقطاع الخاص الدولةوقد عزز االئتالف القائم بني واملياه والكهرباء. 

الصالحيات املوكلة إىل املؤسسات العامة التي تتسم نطاق ويهمش ف الهيكيل الصارمة عىل نحو يتخطى تيسري تنفيذ برامج التكيّ 
السيطرة عىل القنوات العامة للتعبري عن ألثر الثقافة النيوليربالية عىل الدولة ب آخرمستوى تسم يو بالبطء والبريوقراطية يف عملها.

أجهزة الرشطة والرقابة، والتي ترتافق مع العمل املتواصل عىل  تتمثل يفاآلليات التأديبية التي  وذلك بواسطة )املعارضة( الرأي
 فنحن نشهد اآلن وبشكل راديكايل ظاهرة أيلول/سبتمرب. 11أحداث  يف أعقابالجهاز القضايئ، وال سيام وتطويع إعادة تشكيل 

 القطاعمع تغلغل  تقرتنخابية، والتي اآلمال الزائفة يف السياسة الدميوقراطية وآلياتها االنت بث زعزعة العواطف العامة عن طريق
 حياتنا اليومية بجميع جوانبها وقطاعاتها.  اخرتاق ، وبالتايلية الربملانية واألحزاب السياسيةيف الهيكل الخاص

 
جذب االستثامرات ها أساس يفالهيكلة حركة إعادة  ستهدفتو  .حرضية ملدننالفضاءات الاإىل إعادة هيكلة الوضع وقد أفىض هذا 

البنية شبكات قامة إل وتحويلها من الرفاه االجتامعي خدمات الدولة الرأساملية العاملية إىل الحيز املحيل عن طريق إعادة توجيه 
 . حدودللبر اعالاملتعددة الجنسيات واالقتصاد  الخاصالقطاع  رشكاتلالتحتية 

 
ً حوار  تخلقاملعرض عدة أسئلة، نأمل ان  يثريوبناًء عىل الطرح السابق،   مساهامت املشاركني، وهي:  عرب ا

 خدمات الرفاه الرئيسية، كاإلسكان والرعاية الصحية واألمن االجتامعيعىل تسيري وإدارة وإنتاج كانت الدول تفقد سيطرتها  لو
مستوى أفضل من بلوغ  يف ضامنقراطية الربملانية كل السياسية التقليدية والدميو االهي نجاعةاألميان ب، فكيف لنا بسبب الخصخصة

ها السياسة الدميوقراطية إذا كانت برفاه؟ وما الذي تعنيه املواطنة يف ظل هذه الظروف؟ وما األهمية التي تكتسالخدمات 
ضمن استمرارها وتتدر الربح عليها  مع القطاع الخاص األحزاب السياسية تتطلع يف نهاية املطاف إىل إقامة ائتالفات ورشاكات

األمة عند اختزالها إىل سلسلة من  مستقبل تخيلنهذه؟ وكيف لنا أن  شظيحالة التيف سياق ؟ وما الذي تعنيه األمة لوجستيا
 تكفلالرئيسية التي  التزاماتهاقادرة عىل الوفاء ب الدولةد عليها من الباطن؟ ويف حال مل تعُ التعاقد ية التي يجري اتالخدم عملياتال

تتفوق ويف حال كانت بعض الدول  ;من املجتمعالسواد األعظم عيشها يوالفقر أو تحسني الظروف التي  اليأسحالة التخفيف من 
القطاع الخاص، فكيف نستطيع أن نعيد التفكري  تأمينها من خاللالسيطرة عىل إحكام خدمات الرفاه أو  تأمنيدول أخرى يف  عىل
؟ الرفاه االجتامعي خدماتمستوى أفضل من وتأمني دارة إل سياسة الدميوقراطية من خالل التعاقد من الباطن مع دول أخرى اليف 

تقوم يف  جديدة قداجتامعية  ومفاهيم هياكلللألمة يف يومنا هذا وعىل تخيل  وما الذي يفرضه ذلك عىل املعنى الجديد الناشئ
 املستقبل؟ 

 
 



 املبادئ التوجيهية العامة 
 

والطلبة ني والُكتّاب واملجموعات ومخرجي األفالم والشعراء ورواة القصص والباحثفنانني واألكادمييني املشاركة مفتوحة لل -
 بلد. الجنسية أو بغض النظر عن ال وغريهم

، بحيث تتألف من سرية ذاتية قصرية ال املختلفة منشورات املعرضالستخدامها يف  ريهم الذاتيةعىل املشاركني تقديم سِ  -
بكسل  700×500كلمة، باإلضافة إىل صورة شخصية مقاسها  300 ال تزيد عىلكلمة وسرية ذاتية طويلة  150تتجاوز 

ً  يجب تزويدناوبكسل لكل بوصة.  300وبدرجة وضوح   ربيد إلكرتوين. الو  لالتصالبعنوان  ايضا

) أو WeTransfer) أو (Dropboxعرب برنامج (واملواد املسموعة ميكن تقديم أفالم الفيديو والصور والنصوص  -
)Google Drive .( 

  subcontractednations@qattanfoundation.org: التايل العنوان الربيدي اإللكرتوين إىلاملدخالت ميكن إرسال  -

 . 2017نيسان/أبريل  15ظهًرا من يوم  12:00الساعة املوعد النهايئ لتقديم الطلبات هو  -

. وتُرسل الردود إىل املشاركني بقبول طلباتهم أو رفضها بحلول نهاية شهر املشاركاتيتوىل فريق من القيّمني مراجعة  -
 للتغيري. مع العلم ان قرار اللجنة نهايئ وغري قابل  2017نيسان/أبريل 

 

 املشاركات
 
 منيجميع املشاركات من قبل القيِّ  تبويبجري يسوف املذكورة أدناه. و  بالتصنيفاتمتعلقة  مساهامتسمح لكل مشارك بتقديم يُ 

 ةالفرعيتيمة بال 2017 مايو/أيارشهر يف بداية أعاله. ويتم إخطار املشاركني  املدونة ةالرئيسي التيمةتتقاطع مع  فرعية ثيامتإىل 
واملواد من النصوص والصور  خليط متعدد الوسائطمن  الفرعية الثيامتمن هذه تيمة تألف كل ت. و امعه مشاركاتهمي تتقاطع تال

جمع بني للمشاركني بالسمح . ويُ خاصة للتيمة الفرعية أطروحة ليك تؤلفع مًعا جمّ بحيث تُ واملجسامت  املسموعة وأفالم الفيديو
املواد تحمل من أن جميع  يف هذا السياق . ونرجو التأكدلتوضيح مداخالتهم متعددة الوسائط مشاركاتوتقديم  تصنيفاتعدة 

 . املعنية املشاركاتالنرش، حيث يجب تقديم هذا اإلقرار مع و تأليف بحقوق المسبقاً إقراًرا 
 

  نصوصال .1

الواردة ضمن هذه الفئة شكل نصوص أكادميية أو شعر أو قصص قصرية أو مذكرات أو  املدخالتميكن أن تأخذ  -
 أو غريها.  حكايات

 كلمة.  4,000 أوكلمة  2,000 إما يف نطاقيكون عدد كلامت املساهمة النصية  -

 . لهالصور املرفقة  عنعرض بصورة مستقلة يرجى املالحظة بأن النص قد يُ  -

 7,717×17,717، أو بكسل لكل بوصة 300بكسل بدرجة وضوح  8,858×8,858 يف حدود إمالنص ل املرفقةحجم الصور  -
 . بكسل لكل بوصة 300بكسل بدرجة وضوح 

 كلمة.  30 نص تفسري الصورةال يتجاوز  -

 ‘. ةالصور ’ممسوحة ضوئيًا تقع ضمن فئة من كتاب عىل شكل صورة الواردة يرجى املالحظة بأن املساهامت  -
 
  الصورة .2

أو  من أفالم الواردة ضمن هذه الفئة شكل نسخ مصورة أو صور ممسوحة ضوئيًا أو لقطات املدخالتميكن أن تأخذ  -
 غريها.  لوحات أو صور فوتوغرافية أو اسكتشات أو

بكسل بدرجة  7,717×17,717، أو بكسل لكل بوصة 300بكسل بدرجة وضوح  8,858×8,858 ةحجم الصور  ال يتجاوز -
 . كل بوصةبكسل ل 300وضوح 

 كلمة.  30 نص تفسري الصورةال يتجاوز  -

 كلمة.  500إىل كلمة  250من املعرض  بتيمةوربطها  الصوراستخدام فكرة  وصفيجب أن يرتاوح  -



ً  النهايئ عرضهاعند قد يتفاوت حجم الصور  -  مني. يقررها فريق القيّ  قدلرشوط  وفقا

 ). JPEG) و(TIF) و(PDFالصيغ املفضلة للصور هي ( -
 

 اإلصدارات .3

أو  نرشاتات أو يالواردة ضمن هذه الفئة شكل كتب أو كتالوجات أو مطويات أو دوراملدخالت ميكن أن تأخذ  -
 أو كراسات رسم أو غريها  مفكرات

وتوفريها بصيغة إلكرتونية (سواء املفكرات أو أو كراسات رسم ل تقديم جميع الكتب أو الدوريات أو الكتالوجات يفضَّ  -
 .)EPUB) أو (PDFبصيغة (و كانت منشورة أم غري منشورة) 

الكتاب أو الدورية أو الكتالوج أو املساهمة الواردة من نطوي عليها تالفكرة أو املفاهيم التي وصف رتاوح ييجب أن  -
 تعليق. عىل شكل هذا الوصف وأن يرد  ،كلمة 500كلمة إىل  250من املفكرة كراسة الرسم أو 

 
 الفيديو  .4

الفيديو أو الرسوم املتحركة أو األفالم  أفالمأو  أفالم الفيديو آرتالواردة ضمن هذه الفئة شكل  املدخالتميكن أن تأخذ  -
 الوثائقية أو األفالم القصرية أو األفالم الروائية أو غريها. 

عرض دقيقة سوف تُ  30أفالم أخرى يزيد طول الواحد منها عن يرجى العلم بأن األفالم الروائية واألفالم الوثائقية وأي  -
 يف املبنى الجديد للمؤسسة.  املرسح الصغرييف  كربنامج ينظم بصورة مستقلة

 جيجابايت.  40يبلغ الحد األقىص لحجم فيلم الفيديو  -

 لوحية. الجهزة األ عرض عىل يرجى املالحظة بأن أفالم الفيديو قد تُ  -

 كلمة.  500كلمة إىل  250من  وربطه بتيمة املعرض رة فيلم الفيديويجب أن يرتاوح وصف فك -

 ). MP4) أو (AVI) أو (FLV)، أو (MOVالصيغ املفضلة ألفالم الفيديو هي ( -
 

 املواد املسموعة  .5

الواردة ضمن هذه الفئة شكل الصوت أو املوسيقى أو الضجيج أو املقابالت أو التسجيالت  املدخالتميكن أن تأخذ  -
 أو غريها. بجميع أنواعها 

 يجب أن تكون املادة املسموعة واضحة ومفهومة عند سامعها.  -

 جيجابايت.  16يبلغ الحد األقىص لحجم املادة املسموعة  -

 . الرأس سمع من خالل سامعاتتُ ساملواد املسموعة معظم يرجى املالحظة بأن  -

 كلمة.  500كلمة إىل  250من املفاهيم التي تنطوي عليها فكرة املادة املسموعة و وصف رتاوح ي -

  (MP3 ) أو(WAV)هي،الصيغ املفضلة للمواد املسموعة  -
 

  املجسامت .6

. يتم تزويدنا بها من قبل املشارك عرض يف املعرض محليًا بناًء عىل تعليامت تفصيلية ومحددةيُ  مجسميجب إنتاج أي  -
 . مرتفعة تكلفتها وأ  التقنيات املحليةب ميكن إنتاجهاالتي ال  األعامل الفنيةستبعد وسوف تُ 

 . عىل حدة مجسمبشأن كل  يجب التفاوض مع القيمنيحيث ، املجسامتليس هناك موازنة ثابتة إلنتاج  -

 . نتيمرتًاس 60×30×30 املجسم ال يتجاوز حجم  -

أبعاد  لألعامل الفنيةكون ت، ميكن أن مقبولة ةفلتك اذيف حاالت استثنائية محدودة يكون فيها أسلوب اإلنتاج بسيطًا  -
 أكرب. 

 ). PDFهي صيغة (األعامل الفنية  إنشاء بشأن’ التعليامت‘لـ الصيغة املفضلة  -

 .كلمة 500كلمة إىل  250من املفاهيم التي ينطوي عليها يرتاوح وصف فكرة املجسم و  -



 املكافأة 
 

، ثالثة مشاركني من خارج سوف يتم تعينهم الحقا ويزيد عناين وآخرين ، تتألف من القيمني تينا شريويلمحكمنيتحدد هيئة 
التي يقدمونها، حيث تتكفل مؤسسة  واألدبية للمدخالتالفكرية والفنية  القيمةثة مشاركني من فلسطني بناًء عىل فلسطني وثال 

عبد املحسن القطان بتغطية تكاليف املواصالت ورحلة العودة واإلقامة للمشاركني الفائزين الستة لحضور افتتاح املعرض خالل 
 . 2017شهر ترشين األول/أكتوبر املبنى الجديد للمؤسسة يف تدشني حفل 

 

   وحقوق النرشرشوط التقديم 

 
د املحسن الرجاء املالحظة ان مؤسسة عب .من اي تعديات عىل حقوق امللكية ؤوليتهامسمؤسسة عبد املحسن القطان تخيل -

 التي تقدم من قبل املشاركنيإذن او تخليص اي حقوق ملكية ألي مادة من املواد  اسرتجاع عاتقها مسؤولية القطان لن تأخذ عىل
 باستطاعتهم ان يكونقدمني تقدمني. عىل املتحقوق النرش هي من مسؤولية امل. نصأو  صورةأو  مادة صوتية أو فيلم كانت سواء

 .توفري إثبات مكتوب عن تخليص جميع حقوق امللكية
ُ يف املعرض  املشاركةبو . قدمتملباحقوق ملكية العمل تبقى خاصة - قدم مؤسسة عبد املحسن القطان االذن بنسخ و/أو تمينح امل

ورشات  وأ  ورشات عمل للجمهورأو ألغراض دعائية  للعامة مبا يتعلق باملعرض، وذلك نسخو إصدار أ /واملادة املقدمة  نتاجإعادة إ 
ً وذلك  ،ات أخرى لها عالقةطو لنشاأ و أغراض ترويجية أ للتسويق العام  وأ  تعليمية يف املواد املقدمة  إدراجحديد ت يشمل أيضا
ة عىل صفحة مؤسس أو اقراص مدمجةأو  عالنيةإ صقات لمأو كتالوجات أو  بطاقات بريدية  أو و ترويجيةأ مواد تسويقية  تصميم

  أخرى. املؤسسة و اي سبل أرجاء مبنىعىل لوحات االستعالم يف أو  عبد املحسن القطان اإللكرتونية
 التحرير.و اللغوي للتدقيق  النصوص املقدمةمؤسسة عبد املحسن القطان تحتفظ بحق إخضاع -
 للمعرض. تاريخ االفتتاح الرسميو بعد أ ملزمة بإعادة املواد املقدمة قبل غري مؤسسة عبد املحسن القطان -
 
 

 :للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال عىل
 

 مؤسسة عبد املحسن القطان 
 الربنامج العام 
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