دعوة عامت
لتقديم طلباث املشاركت في مهزجان " وين ع رام هللا "9
27/7 – 2/8/2017

ّ
ًزكش العام  2012الشعب الفلعطُني بأخذار جاسٍخُت كبري مشث به ،وغيرث مصيره ،وأدخلخه في صشاع على
ً
مذاس كشن كامل مً الضمً ،صشاع ما صال معخمشا إلى آلان.
فهزا هى العام اإلاائت على وعذ بلفىس اإلاشؤوم ،الزي أظغ لبىاء وطً كىمي لليهىد على أسض فلعطين ،في
ظابلت جاسٍخُت لذولت حعطي ما ال جملك إلاً ال ٌعخدم .والزكشي العبعىن إلصذاس اللشاس  181اللاض ي بخلعُم
فلعطين ،والزكشي الخمعىن الخخالل العام  1692والاظدُالء على ما جبلى مً فلعطين (الظفت الغشبُت وغضة
واللذط الششكُت) بعذ هكبت العام .1698
هى أًظا عام الزكشي الثالزين الهطالكت الاهخفاطت الفلعطُيُت ألاولى ،والتي شكلذ مدطت فاصلت في جاسٍخ
الشعب الفلعطُني كأهم مباسدة شعبُت في الخاسٍخ الفلعطُني ،خين جدشكذ الجماهير الفلعطُيُت بكافت
فعالُاتها لخلىل كفى لالخخالل.
كاهذ اهخفاطت العام ( 1682اهخفاطت الحجاسة كما دسج على حعمُتها لعىىاث) مخخلفت عً أي جاسٍخ معاصش مش
به الشعب الفلعطُني ،خُث اهطللذ ششاستها الاولى في مخُم حبالُا ،وما لبثذ أن اهدششث بدعاسع إلى كافت
الاساض ي اإلادخلت ،لخىخشط فيها الجماهير الفلعطُيُت بكافت فئاتها وطبلاتها واخضابها ...على امخذاد حغشافُا
فلعطين في خالت جظامً شعبي غير معبىكت ،أفشصث زلافت وكُما خاصت ما صالذ أحُال حعخزكشها وجأمل
إعادة إخُائها والبىاء عليها ،والتي أظعذ وبيذ هظاما حمعُا ابذاعُا مىظما إلداسة شؤون الحُاة الُىمُت في
مجاالث الخعلُم والصحت والخىمُت ( الاكخفاء الزاحي ،اإلالاطعت والعصُان اإلاذوي ،الضساعت) مً أحل ملاسعت
الاخخالل ومىاحهت ظُاظاجه ،خشكتها ؤلاسادة الجماعُت وكاهذ لبىتها مفاهُم الىخذة الىطىُت ،الخماظك الاحخماعي
والخىظُم والخخطُط والصالح العام.
إلى حاهب الفعل العُاس ي الزي ماسظه الشعب الفلعطُني إلاىاحهت اإلادخل ،والزي هلل بشاعت الاخخالل
وظُاظاجه العىصشٍت والفاشُت ،وخشض مشاعش مالًين اإلاخظامىين مع اللظُت الفلعطُيُت ومطالبها العادلت في
العالم وأحبر اإلاجخمع الذولي على أن ًظع اللظُت الفلعطُيُت كأولىٍت وكىاكع ملح ،وشطذ الحالت الثلافُت في
ألاساض ي اإلادخلت وفي مهاحش الفلعطُيُين ومىافيهم ،وبشصث أدواث واظالُب خذًثت للماسظاث الفىُت والابذاعُت،
مخىاظلت مع ابذاع الشعب الفلعطُني في ملاومت الاخخالل ،مما ظاهم في هلل العمل الثلافي الفلعطُني مً

مدلُخه إلى العاإلاُت ،معاهذا بزلك العمل والفعل العُاس ي ،ومبرصا دوس الثلافت الفلعطُيُت كذاعم أظاس ي
للخدشس الىطني.
ان ما خىل الفلعطُني في جلك اإلاشخلت لصاوع جاسٍخ هى سوح ألامل التي ظكىخه....وهي جلك الشوح التي أظيخذجه
لُدخمل جضحُاجه التي جىبىء بىعذ فلعطين ...وبدلم الخدشس الزي بذا أكشب مً أي وكذ مض ى.
موسم وين ع رام هللا الثاني " :محطات "

في مىظم وًٍ ع سام هللا الثاوي الزي جطلله بلذًت سام هللا جدذ عىىان "مدطاث" في الفترة ما بين مطلع شهش
هِعان  2012وختى نهاًت شهش حششًٍ الثاوي  ، 2012والزي ًظم مجمىعت واظعت مً اإلاشاسَع الثلافُت
والفىُت ،حعتهذف بلذًت سام هللا في كل مششوع منها مدطت مً مدطاث الزاكشة الىطىُت الفلعطُيُت.

"مهشحان وًٍ ع سام هللا "6
أما في "مهشحان وًٍ ع سام هللا  "6فئن بلذًت سام هللا جشكض بشكل خاص على الاهخفاطت الفلعطُيُت ألاولى ،
وعلى زُمت ( ألامل) التي كاهذ سوح اهخفاطت الحجاسة ،وما أفشصجه إلى حاهب الفعل العُاس ي واإلاجخمعي
الاظخثىائي في رلك الىكذ ...مً خالت ابذاعُت للحشكت الثلافُت والفىُت اإلاعاصشة بلغتها وأدواتها وأشكالها التي
أفشصها جذخل العمل الثلافي والفني ؤلابذاعي بالىظال الىطني.

علُه ...
جذعى بلذًت سام هللا الفىاهين الفلعطُيُين أًىما جىاحذوا لخلذًم طلباث اإلاشاسكت في مهشحان " وًٍ ع سام هللا "6
الزي ًدمل زُمت " ألامل " وٍبني مفهىمه العام على سوح اهخفاطت العام  1682وججلُاتها.
جنظم فعالياث املهزجان في الفترة ما بين  2/22وحتى  2012/8/2في املساحاث العامت في شارع عيس ى سيادة
إلجاحت الفزصت ألكبر عدد ممكن من الجمهور للمشاركت وحضور الفعالياث ،مع إمكاهيت الاستفادة من
املساحاث غير التقليديت املمتدة في هذه املنطقت بما فيها شزفاث البيوث وأرصفت الشوارع بحسب العزوض
التي جتقدم للمهزجان ،وبما ال يتعارض مع حزكت املواطنين السلست في املنطقت.
على طلباث اإلاشاسكت أن جخظمً الخالي :


أن جشكض على الكُفُت التي جلىم فيها ألاعمال اإلالذمت على إكامت صلت بمفاهُم أظاظُت جظمىتها
اهخفاطت العام 1682



أن جشكض ألاعمال اإلالذمت على اكامت صلت بين فكشة اإلاهشحان وأدواث العمل والعشض الابذاعُت
اإلاعاصشة
أن جالئم ألاعمال اإلالذمت ششوط العشض في الفظاءاث واإلاعاخاث العامت في مذًىت سام هللا
ٌشترط في العشوض أن جكىن عشوض حذًذة ( لم ًخم جلذًمها ) ظابلا في مذًىت سام هللا
أن ًخم جلذًم همارج مً ألاعمال اإلالترخت مً خالل فُذًى وصىس بجىدة عالُت ،إطافت إلى هص كصير
ًلذم العمل ال ًخجاوص مائت كلمت
أن ًشظل الفىان/ة أو الفشكت بُىغشافُا كصيرة عىه/ها وعً أعماله/ها العابلت ال جخعذي خمعت
أظطش.
أن ًخم إسظال ملف بالخلىُاث الخفصُلُت الالصمت للعشض.



لً ًخم الىظش في أي طلب ال ٌعخىفي الششوط أعاله ،أو أي عمل مخصص لعشوض في أماكً مغللت أو
كاعاث أو معاسح.
جلىم لجىت مً الفاعلين الثلافُين بخلُُم ألاعمال اإلالذمت.
جشظل الطلباث عبر البرًذ الالكترووي الخالي ،festival@ramallah.ps :ختى جاسٍخ .2012/9/10












ًخم الخىاصل الًت اظخفعاساث عبر البرًذ الالكترووي festival@ramallah.ps
ًخم إعالم الفشق بيخائج الخلذًم للمشاسكت في اإلاهشحان في مىعذ أكصاه .2012/9/11

بلديت رام هللا

