
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية.أرشيفصورة  -وموىس العلمي ،ليا السكاكينيومي ،خليل السكاكيني :اليسار إىل من اليمني

 
 
 

 اتاءاألربع
  



 
تعلن مؤسسة عبد املحسن القطان ومركز خليل السكاكيني الثقايف عن فتح باب التّقّدم للّدورة األوىل من برنامج 

تجربة إنتاجية ومجتمعية وتعلّميّة عىل فرصة لخوض ، التي متنح مجموعات نشطة وفاعلة "اإلقامة "األربعاءات
مدار عام، حيث تسعى إىل تحفيز مجموعات ُمتعّددة االختصاصات وتشجيعها عىل اقرتاح مفاهيم وخطط 

 .٢٠١٧وحتى نهاية آب  ٢٠١٦وأنشطة ذات بعد مجتمعي، وذلك خالل الفرتة بني مطلع ترشين األّول 
 

حيث ، يستهدف الربنامج مشاركني ممن يتوفر لديهم االهتامم واملوهبة والرغبة يف تطوير قدراتهم ومعارفهم
خلق مجتمع ُمنسجم وفاعل، بحيث توظف هذه إىل يتوقع من املتقدمني أفكار وبرامج ونشاطات تسعى 

املوارد املُتاحة والخربات تفادة من املجموعات الفنون والثقافة والعمل املجتمعي كأدوات للتغيري، وتسعى إىل االس
 املحلية والبناء عليها.

 
ترمي هذه التجربة املُشرتكة إىل خلق فسحة استكشافيّة تستند إىل تحويل الفّن والثقافة إىل أداتني مفيدتني، 

تؤّديان معناهام ومغزاهام يف الحيّز املجتمعي، من خالل تفادي التّجارب الّنمطية، ومبا يسمح بتفكيك املعارف 
هذه اإلقامة النشاطات الثقافية التي  تهدفتسال و  وتجزئتها إىل محور تواصيل مع قاعدة أوسع من املجتمع. 

خلق لغة ثقافية متجددة وقادرة عىل االرتقاء مبستوى إىل تسعى  بلفئات ورشائح مجتمعية معينة، يف تنحرص 
 العمل مع رشائح مختلفة ومهمشة من املجتمع.

 
 ً ادة التفكري يف اإلنتاج الثقايف واملامرسات ال غنى عنه يف إع ينظر برنامج اإلقامة إىل "توليد الدخل" باعتباره محورا

وال يقترص السبب يف ذلك عىل تراجع مستوى املوارد الثقافية، بل يرجع كذلك إىل  الثقافية االستهالكية السائدة. 
 تنامي ظاهرة رصف أموال املؤسسات املانحة املحلية والدولية دون التفكري بدميومة النشاطات والربامج املقدمة. 

 فإن "توليد الدخل" هو محور أسايس لخلق األفكار وتصورات املجموعات املتقدمة. ،عىل ذلك وبناءً 
 

 التأهل
 ً أو تلك املجموعات التي  ،أو املجموعات القامئة، نرحب بتقديم الطلبات من املجموعات التي ُشكلت حديثا

 تستويف املعايري التالية:
 

 .الشتات)و  ،والجوالن ،(فلسطنياملجموعات املتعددة االختصاصات التي يزيد عدد أعضائها عىل ثالثة أفراد  §

 كافة. يرحب باملشاركني من األعامر §

 .ميكن أن تضم املجموعات غري الفلسطينيني يف عضويتها §

 .األكادمييةأو الشهادات  شهادات الخربةال يُشرتط توفر  §
 

 تقديم الطلبات
ميكن للرّاغبني تقديم الطلبات يف أي صيغة موثقة (مواد مرئية أو سمعية، رشوط للتّقّدم لهذه اإلقامة، و ال يوجد 

أو نصوص، أو صور، أو اسكتشات، ... إلخ)، علامً أنّه ال يوجد منوذج قالب جاهز للتّقّدم لهذه املنحة، وذلك بغية 
-تعكس ماهيّة فكرة املجموعة، عىل أن تشمل الطّلبات  الّسامح للُمتقّدمني باختيار أفضل الطرق التعبريية التي

 ما ييل: -بالّرضورة
 

 سري ذاتية مقتضبة ألعضاء املجموعة. §

 اسم للمجموعة ووصفها، مبا يشمل الرؤية والغايات واألهداف املنوي العمل وفقها وألجلها. §



 .فيها وموقعه الجغرايف والتجمعات السكانية التي يتواجد تحديد الجمهور املستهدف §

خطّة عمل توّضح النشاطات التي ستعمل املجموعة عىل تنفيذها خالل العام، عىل أن تتّسم الّنشاطات  §
 بالتوازن بني تلك املنفذة يف مقر مركز خليل السكاكيني وخارجه يف األماكن العامة.

املجموعة إلدرار الّدخل مقرتح أويل للموازنة الّسنوية، مبا فيه تصّور واضح حول اآللية التي ستعتمدها  §
 خالل العام.

 إيضاح ما الذي يجعل من املجموعة استثنائية. §

 منهجية عمل، سواء أكانت ُمعّدة مسبقاً أم تجريبية. §
 

 ما الذي تقدمه إقامة "األربعاءات"

 سلسلة لقاءات حوارية الطّابع تخدم سري املجموعة وصريورتها. §

 الثقايف ليوم األربعاء من كّل أسبوع، عىل مدار عام.مساحة ومرافق مركز خليل الّسكاكيني  §

 دوالر أمرييك بعد التعاقد مع املجموعة التي يتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مشرتكة. 4,000 §

 تغطية تكاليف إنتاج النشاطات أو جزء منها. §
 

 املجموعات املتوقع منما 

حزيران /أو و ،2017آذار /أو و، 2016ترشين الثاين  التالية: شهراأل يف  الرئيسية تركيز األنشطةيجب  §
 بحيث توزع األنشطة الثانوية عىل باقي أربعاءات العام.، 2017آب /أو ، و2017

توقيع العقد مع مؤسسة عبد املحسن القطان ومركز خليل السكاكيني الثقايف عقب التوصل إىل إجامع  §
 نهايئ عىل املوازنة السنوية وبرنامج األنشطة.

 
 املواعيد النهائية واالختيار

ً  12:00الساعة يجب تقديم الطلبات يف موعد ال يتجاوز  بصفة وتسليمها  ،٢٠١٦ أيلول١٥يوم الخميس من  ظهرا
: العنوانبإرسالها إىل ركز خليل السكاكيني الثقايف أو عرب الربيد اإللكرتوين ملشخصية 

intern.pp@qattanfoundation.org  
 

، الختيار انتقاؤهاشخصيات أخرى ميكن إىل جانب ل لجنة تضم أعضاء من طواقم املؤسستني الرشيكتني، وتشكَّ 
الخميس ويتم إشعار املجموعات التي يجري فرز مقرتحاتها بحلول يوم  . يف برنامج اإلقامة املجموعات املشاركة

 .٢٠١٦ أيلول ٢٩ الخميس يوم اوإبرام العقود معه ةالنهائي ةاملرشحاملجموعات ويتم اإلعالن عن  . ٢٠١٦ أيلول ٢٢
 


