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من تنظيم:
روزي ريتشاردز وفرانسيسكا ڤاودري

 من مشروع بلفور



يُسعدنا أن ندعَوكم لتقديم أعمالكم الفّنية  
لمعرض مشروع بلفور االفتراضي األول حول

موضوع «الخرائط» في فلسطين.

 
هذه فرصة لكل الفلسطينيين من الضفة
والقطاع  والداخل لعرض أعمالهم في إطار

عالمي.
 

إذا كنت فنانًا فلسطينًيا وتود أن يتم عرض
عملك في المعرض في شهر مايو\أيار 2021،

فاقرأ المقترح التالي. 
 

إذا كانت لديك أية استفسارات فنرجو أال تتردد
في التواصل معنا.نتطلّع إىل استقبال طلباتكم!



ننوي استضافة معرض افتراضي يتمحور حول الوطن، والهوية، واالستعمار البريطاني لفلسطين. وسوف
يتضمن هذا المعرض أعماًال فنّية يُقّدمها فّنانون فلسطينيون بالتركيز عىل موضوع «الخرائط». وسيكون

ا والنقر عىل األعمال الفنية لعرضها بتفاصيل أعىل، بمقدور الزوار أن يتجولوا في أنحاء المعرض افتراضي�
بل وشرائها إن رغبوا بذلك.  وننوي إحياء أمسية افتتاحية حيث سنستضيف متحدثين أكاديميين

وناشطين وفنانين.

عامة  لمحة 

مقترح

المشروع

بلفور مشروع 

ال تعلم غالبية الشعب البريطاني اليوم عن دور االستعمار البريطاني في فلسطين وتأثيره عىل الواقع
الحالي، ونعتقد أن هذا هو السبب الرئيس الذي يثني الناس عن االهتمام بهذه القضية. لذلك نريد رفع
مستوى الوعي  حول الصراع المستمر  واالحتالل من أجل الضغط عىل الحكومة البريطانية لتتحمل
مسؤولية دور بريطانيا التاريخي. واذ نقوم باستخدام الفن للتعبير عن الكفاح من أجل حقوق االنسان،

حيث أن الفن وسط متاح يَُمكِّن البريطانيين عموًما من التعاطي مع القضية.

المشروع؟ هذا  أهمية  ما 

1. أهدافنا

نريد تثقيف البريطانيين حول أثر االستعمار البريطاني  عىل الفلسطينيين، وهو أمر جوهري
من أجل احداث تغيير في سياسة الحكومة البريطانية.

الشعبي التثقيف 
. 1

نريد منح صوت للفلسطينيين وخلق مساحة آمنة لتعابيرهم الفنية تماشًيا مع التزامنا
في مشروع بالفور  بدعم تساوي الحقوق في المنطقة، ولتحقيق ذلك ندرك أن واجبنا

هو توفير منصة ألوالئك الذين تعرّضت أصواتهم  لالقصاء.

الفنون في  المساواة  تشجيع 

. 3

نريد انشاء رابط بين دور بريطانيا االستعماري في فلسطين والواقع الحالي، فذلك ضروري
جًدا إلقرار مسؤوليات بريطانيا التاريخية والمستمرة.

 

الوعي زيادة 
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نوّد أن يقوم الفنانون المشاركون بتقديم أعمالهم اللي تتمحور حول موضوع
الخرائط، حيث يرتبط هذا الموضوع بشكل واضح باالستعمار البريطاني
وبالتنازع عىل األراضي الفلسطينية وتقسيمها. فلقد اتفقت بريطانيا وفرنسا
سرًا في اتفاقية سايكس-پيكو عام 1916 عىل تقاسم اإلمبراطورية العثمانية
بدون أخذ موافقة السكان األصليين، وبموجب هذه االتفاقية تم تفصيل
حدود تعسفّية ال تحترم الجماعات العرقية والدينية في المنطقة. وبما أن
الخرائط تُعّرف المناطق المختلفة وتَُطّبقها، فإنها ُمسّيسة ومتنازع
عليها بحكم تعريفها كخرائط – فهي تخلق عوالم وتُشكّل واقًعا، بل وتُضفي
الشرعية عىل أناس وتسلبها من آخرين. وبناء عىل ذلك، فإن غياب
فلسطين من الخريطة المهيمنة للعالم يتساوى مع إنكار الوجود

الفلسطيني وينُتج عنه غياب الوعي حول واقع فلسطين وتقاليدها وتاريخها.

الخرائط

2. الموضوع

بلفور مشروع 
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يسار: اتفاقية سايكس-پيكو (المصدر: الفاينانشال تايمز)
يمين: خطة 1947 األمم المتحدة للتقسيم لفلسطين

(المصدر: مركز الدراسات اليهودية عىل االنترنت)

نشجّع الفنانين عىل مراعاة القضايا التالية فيما يتعلّق بالخرائط: 

-       كيف تعكس الخرائط الواقع وتُشكّل الهوية؟
-       ما الرابط بين االستعمار ورسم الخرائط؟

-       كيف يمكن إعادة رسم خريطة الذات في غياب االعتراف الرسمي العالمي بفلسطين؟
-       ما هي إمكانيات الخرائط عىل إعادة تشكيل الواقع الحالي؟ 

نرجو التنويه إىل أن هذه األسئلة غير إلزامية وأنه بإمكانك تفسير الموضوع المقترح بأي طريقة تختارها.



3. اللوجستيات

بلفور مشروع 

الرجاء ارسال صورة عن عملك الفني عىل شكل ملف JPEG إىل عنوان

mapping.balfour.project@gmail.com بتاريخ أقصاه 1 مايو\أيار 2021. ورجاء ارفق
سيرة حياتية قصيرة عن نفسك في فقرة من 100 إىل 200 كلمة، باإلضافة إىل شرح عن
كيفية تفسيرك للموضوع المقترح وعالقة ذلك بتاريخ االستعمار البريطاني. وباالمكان

ارفاق فيديو مع االنتباه أن ال يتجاوز حجمه 2 ميغابايت. 

تقديم الطلبات
. 1

الملخص

. 4

 سنستخدم Art Steps  وهي منصة تفاعلية تتيح للمشاهد التجول حول المعرض.
وهي تتيح لنا أيًضا إظهار األسعار عىل كل قطعة فنية مّما سيمكّن الفنانين من بيع
أعمالهم إذا رغبوا وسيكون بمقدور الناس التواصل معك بشكل شخصي إذا رغبوا
في شراء العمل الفني. لذلك، نرجو أن تُوّضح في طلبك ما إذا كان العمل الفني

للبيع وتضيف األسعار و\أو معلومات االتصال.

المنصة
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ستكون التذاكر مجانّية حيث أننا نريد لهذا الحدث أن يشمل الجميع بدون استثناء ويشهد
أكبر عدد من الحضور وذلك لزيادة الوعي بأقصى حد ممكن. وسنطلب تبرًعا قدره 3
جنيهات إسترلينيه عىل األقل للشخص الواحد وستخصص كامل إيرادات هذه التبرعات

للفنانين المشاركين.
 

التذاكر

. 3

- راسلنا عىل  mapping.balfour.project@gmail.com بإرفاق صورة JPEG أو ملف
فيديو  بحجم أقصى 2 ميغابايت لعملك الفني وذلك حتى تاريخ 1 مايو\أيار 2021، وتحقق

من كون الصورة أو/و الفيديو بأعىل جودة ممكنة. 
- ارفق اسمك وفقرة قصيرة عن سيرتك الحياتية وشرًحا عن عملك الفني بأي لغة تختارها

– العربية أو االنجليزية.
-  وّضح ما إذا كان العمل الفني معروًضا للبيع وارفق األسعار ومعلومات االتصال.

- يمكنك ارسال أي عدد من األعمال الفنية لكن يرجى االنتباه إىل أنه لن يكون بمقدورنا
عرضها جميعها في المعرض، لذلك إذا أردت ارسال أكثر من قطعة فنية واحدة فُقم

بترتيبها حسب األولوية بالنسبة إليك.
- رجاء ال تتردد في مشاركة هذا الملف مع أي فنانين أخرين يودون المشاركة.

- يرجى االنتباه إىل أننا ال نستطيع دفع مقابل مالي للمشاركات التي ستصلنا ولكننا سنوزع
كل التبرعات التي سوف تصلنا من الجمهور عىل الفنانين المشاركين.



يلتزم مشروع بلفور باإلقرار بتاريخ بريطانيا وبمسؤوليتها المستمرة، وذلك عن طريق التثقيف العام
والدعوة إىل دعم حقوق متساوية للفلسطينيين واإلسرائيليين، وإقناع الحكومة البريطانية باالعتراف
بفلسطين. ويدعو مشروع بلفور بريطانيا حكومة وشعًبا إىل التعرّف عىل تأثير وعد بلفور عىل فلسطين
في الضفة والقطاع والداخل، واإلقرار بأنه برغم الحصول عىل وطن للشعب اليهودي فإن وعود حماية
حقوق الشعب الفلسطيني لم يتم تحقيقها بعد، وبالتالي حث الناس وممثلي الشعب في المملكة
المتحدة عىل اتخاذ إجراءات عملّية لدعم العدالة والزمان والسالم لكال الشعبين بحسب ما ورد في الوعد

التاريخي.

حول مشروع بلفور

بلفور مشروع 

حول المنظمين

خالل دراستها في جامعة أكسفورد، تخصصت روزي في اإلسالم الكالسيكي

والحديث واللغة العربية القرآنية حيث أحبت العالم العربي، منطقة الشرق

األوسط وشمال افريقيا، وزارت فلسطين وإسرائيل لتتعلم المزيد عن تاريخ

الصراع، مّما دفعها إىل اكمال دراستها العليا في دراسات الشرق األوسط

واألدنى مع اللغة العربية المكّثفة في كلية الدراسات المشرقية واالفريقية

SOAS حيث تركز عىل التجارب الجندرية للمغتربين والتبعات السياسية

والنفسية لتجسيد الهوية المتجزأة والموصولة للعربي-اليهودي.

ريتشاردز روزي 

تخّصصت فرانسيسكا في التاريخ الفلسطيني أثناء دراستها الجامعية

وهي اآلن طالبة دراسات عليا في تخصص الدراسات الشرق األوسطية
الحديثة بجامعة أكسفورد، وهي ملتزمة بالنضال من أجل السالم
والمساواة في فلسطين وإسرائيل، وتهتم بحقوق المرأة الفلسطينية
عىل وجه الخصوص، حيث تكّون لديها هذا االهتمام خالل تدّربها مع

مؤسسة حقوق المرأة الفلسطينية «كيان» الخيرية في حيفا.
 

ڤاوفري فرانسيسكا 


