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مهند عبد احلميد*

القد�س ''حتيا'' يف املتحف الفل�سطيني

َلَكة الفن المعماري �صرح 
َ
يتاآلف مع المكان وي�صبح جزءاً من طبيعته الوادعة، وقد ت�صافرت م

مع روؤية ثقافية في ت�صييد البناء؛ حدائق متدرجة فيها اأ�صجار ونباتات واأزهار فل�صطينية 

الأجداد.  بناه  ما  ت�صبه  حجرية''  ''�صنا�صل  البع�ض  بع�صها  عن  يف�صلها  اأع�صاب،  ببقايا  مختلطة  وتربة 

تحت�صن الحدائق اأعماًل فنية فل�صطينية وعالمية )�صيتم التوقف عندها لحقًا(، وم�صهد البناء وحدائقه 

من الخارج يبعث في الزائر متعة التاأمل والده�صة.

اإنه ''المتحف الفل�صطيني'' الذي يتربع على تلة من تالل بلدة بير زيت �صمالي رام اللــه، وتحيط به 

الم�صهد رونقًا  الذي ي�صفي على  الفل�صطيني  ال�صاحل  المكان  �صخيدم، وي�صاَهد من هذا  واأبو  قرى كوبر 

ة في اآن واحد. وتكاد حدائق المتحف تلت�صق بجامعة بير زيت التي جادت عليه بالأر�ض، لت�صيف 
ّ

وغ�ص

اإلى ريادتها ف�صاًل جديداً م�صرقًا، كاأن الجامعة اأرادت ال�صتقواء بالمتحف لالإفالت من براثن التحولت 

الرجعية التي �صو�صت عالمها الأكاديمي والتربوي والمعرفي.

* صحافي فلسطيني.

مدخل املتحف.
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د المتحف على بقعة اأر�ض خالية من ال�صتيطان ال�صتعماري واآفاته ال�صديدة الأذى على الإن�صان 
ّ
�ُصي

والطبيعة في فل�صطين. ف�صتان ما بين قرى ومدن تنمو ب�صكل طبيعي وتن�صاأ بالتناغم مع المكان وتظل 

الف�صل  جدران  وتزّنرها  القوة  غطر�صة  وتفر�صها  البلدوزر  ي�صوغها  م�صتعمرات  وبين  للبيئة،  �صديقة 

المكان  مع  ومتنافراً  ونافراً  قبيحًا  ال�صتعماري  ال�صنيع  ليكون  والإلكترونية،  الأ�صمنتية  العن�صري 

ومعاديًا لإن�صانه.

الفرق بين ال�صتعمار وال�صكان الأ�صليين تج�صد رمزيًا بح�صول المتحف الفل�صطيني الذي لم يم�ِض 

على افتتاحه عام ون�صف عام، على ال�صهادة الذهبية للريادة في ت�صميمات الطاقة والبيئة من طرف 

حاز  وقد  الأو�صط.  ال�صرق  في  للبيئة  �صديق  متحف  اأول  ليكون  الخ�صراء،  لالأبنية  الأميركي  المجل�ض 

ت�صميم مبنى المتحف جائزة مهرجان العمارة العالمي ل�صنة 2017.

خ�سو�سية

منذ افتتاحه في اأيار/مايو 2016 ''كبناء خال'' من المقتنيات، اأثار المتحف الفل�صطيني ت�صاوؤلت 

 بحفظ الإرث الثقافي والح�صاري الفل�صطيني في المراحل التاريخية 
ّ
كثيرة من نوع: هل المتحف معني

اإلى  اأو قراءة مخلفات الح�صارة المادية ا�صتناداً  كالأدوات والتحف ونماذج العمائر والفنون، ودرا�صة 

علوم الآثار والأركيولوجيا واله�صتوريغرافيا؟ وما هي الكيفية التي يتم فيها التعامل مع اأعمال البحث 

محايدون  متخ�ص�صون  علماء  بها  قام  والتي  فل�صطين،  في  الآثار  عن  المنهجي  العلمي  والتنقيب 

ومنحازون اإلى الأمانة العلمية؟ وهل �صتكون اإحدى مهماته تخليد ذكرى ال�صحايا وما تعر�صوا له من 

تطهير عرقي عبر الوثائق وال�صور والأفالم والأبحاث؟

الفكرة الأولى التي راودت موؤ�ص�صة التعاون المباِدرة اإلى اإقامة المتحف، كانت تتمحور حول توثيق 

الكارثة ''النكبة'' والحفاظ على الذاكرة، لكن هذه الفكرة تغيرت مع الوقت، وتحولت المهمة اإلى النهو�ض 

بالثقافة الفل�صطينية من خالل �صل�صلة من الم�صاريع الإبداعية والخاّلقة والمعار�ض المتنقلة، ف�صاًل عن 

من�صة رقمية ذات م�صتوى تقني عاٍل. ولم تلِغ اإدارة المتحف مهمة اقتناء المجموعة المتحفية الدائمة 

ب�صورة متدرجة.

رقمي  م�صروع  ب�صدد  الآن  ''نحن  بالقول:  التوجه  ذلك  جردانة  زينة  المتحف  لجنة  رئي�صة  تو�صح 

لأر�صفة 145.000 قطعة اأثرية مهددة وموجودة في اأماكن متنوعة )متاحف وبيوت(.'' وت�صيف: ''نفكر 

بطريقة ع�صرية جديدة، ونحن ندخل في �صلب الثقافة والتاريخ والهوية. ]....[ ن�صعى لقتناء المجموعات 

الأثرية في مرحلة لحقة، ونحر�ض على بناء �صراكات مع المهتمين، كما نبحث عن الم�صروقات الأثرية.'' 

والمبادرات، ويعتمد على  الأفكار  والتنوع، وهو منفتح على  التطور  يملك مقومات  ''المتحف  اأن  وتوؤكد 

هيئة ت�صم اأكاديميين ومتحفيين، منهم على �صبيل المثال ل الح�صر: ليلى اأبو لغد، ر�صيد الخالدي، �صليم 

تماري، ديانا اأبو علي، �صلمى طوقان، حنان ال�صيد، ممدوح العكر، وغيرهم.''1

اأدبيات المتحف وتف�صيراته المدونة تجيب عن �صوؤال وظيفة المتحف في �صروط احتدام ال�صراع، حين 

تحدد مهمة النهو�ض بالثقافة الفل�صطينية والو�صول اإلى المدى الأو�صع من الجماهير بطريقة تفاعلية 

تتيح لها التاأمل في الحا�صر وتخيل م�صتقبل اأف�صل. وجاء معر�ض ''تحيا القد�ض'' بمثابة محاولة اأولى 

للنهو�ض بالثقافة الوطنية.
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�صحيح اأن النهو�ض بالثقافة في غياب المجموعات المتحفية والمقومات الأُخرى يتالءم مع ت�صمية 

مركز ثقافي ولي�ض مع ت�صمية متحف، كما قال اأحد المعتر�صين على تجربة المتحف، غير اأن القائمين 

على المتحف ل يلغون المهمات الأُخرى، بل ي�صعونها �صمن اأهدافه المتدرجة.

متحفًا  يكون  ''لن  قال:  حين  المتحف  خ�صو�صية  اأو�صح  قد  هواري  محمود  المتحف  مدير  وكان 

خاّلق  ب�صكل  كلها  المو�صوعات  هذه  مع  �صيتعامل  بل  المعا�صر،  الفن  اأو  التراث  اأو  الآثار  اأو  للتاريخ 

واإبداعي.''

وقد اعترف هواري بانعدام المهارات والكفاءات المتحفية، وبمحدودية اأماكن تخزين المجموعات 

الأثرية، اإذ اإن المتحف ي�صتطيع ا�صتقبال المجموعات المهددة فقط.

وتحدث هواري عن خطة لبناء مراكز اأو التفاق مع مراكز في ال�صتات مرتبطة بالمتحف، كمركز النمر 

جميع  ا�صتخدام  وعن  التاريخية،  فل�صطين  في  �صركاء  اإن�صاء  وعن  ان، 
ّ
عم في  ''ِطراز''  ومركز  بيروت  في 

جديد  مفهوم  اأنه  اإلى  م�صيراً  العالمية،  المتاحف  في  الم�صتخدمة  الحديثة  والتقنية  المتحفية  الو�صائل 

للمتحف �صينفرد به المتحف الفل�صطيني.2

''حتيا القد�س''

المقدمة  التوثيقية  المعلومات   بمواد �صمعية وب�صرية فيها وفرة من 
ّ

قاعات كبيرة و�صغيرة تغ�ض

باأ�صلوب حداثي موؤثر وجاذب للمهتمين من باحثين واإعالميين وطلبة جامعات و�صيا�صيين و�صبيبة.

وُتحدثها  اأحدثتها  التي  وبالتغيرات  القد�ض  بمدينة  خا�صة  معلومات  قاعدة  اأهم  المعر�ض  وفر  لقد 

جردانة متحدثة خالل افتتاح املعر�س.
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الكولونيالية الإ�صرائيلية بفعل التطهير العرقي ال�صامت و�صيا�صة التمييز العن�صري المنهجية في كل �صيء.

المتحف في بير زيت، متيحًا فر�صة  اإلى قاعات  القد�ض  اأتى بمدينة  المتحف  الذي نظمه  المعر�ض 

مة 
ّ
م�صاهدتها والتعرف اإليها من طرف الممنوعين من دخولها ق�صراً، وخ�صو�صًا ال�صبيبة، كما تقول قي

المعر�ض ريم ف�صة.

والمعر�ض يركز على الحتالل ومخلفاته الب�صعة من �صيا�صة قهرية، ومن معاناة المقد�صيين، ومن 

تحولت في معالم المدينة وبنيتها الجتماعية والقت�صادية والعمرانية، وبناء لجدار الف�صل العن�صري، 

ونقل ال�صكان اإلى اأرا�ٍض محتله وا�صتيطانها؛ تحولت رعتها و�صاركت فيها عولمة متوح�صة دا�صت على 

منظومة القانون الدولي، وخ�صو�صًا حقوق الإن�صان الفل�صطيني وحقه الجمعي في تقرير م�صيره. تلك 

العولمة التي ك�ّصرت عن اأنيابها عبر راأ�ض المال ال�صخم وال�صركات التي تنّفذ م�صاريع النهب الكولونيالية، 

ق الحتالل وال�صتيطان؛ عولمة ازدادت توح�صًا مع �صعود ''الترامبية''، وم�صت في ت�صييق الخناق 
ّ
وتعم

تتعر�ض  والتي  والعن�صرية،  لالحتالل  المناه�صة  الت�صامن  حركات  في  ممثلة  اإن�صانية  عولمة  على 

منظماتها ورموزها اإلى عقوبات تع�صفية و�صغوطات �صديدة وعزل.

حماكمة االحتالل

النتهاكات  اء 
ّ
جر الكولونيالي  الحتالل  يحاكم  اأن  الأربعة  بمقاطعه  المعر�ض  م�صاِهد  ي�صتطيع 

فرط  من  الأنفا�ض  تقطع  و�صور  واأرقام  م�صاهد  الإن�صانية.  بحق  حرب  جرائم  اإلى  ترقى  التي  الفادحة 

التاأثير وال�صد الع�صبي الذي تحدثه. وبهذا، نجح المعر�ض نجاحًا كبيراً ومميزاً في ر�صم �صورة الحتالل 

الب�صع وتحدياته الكولونيالية باللغتين العربية والإنجليزية. وهنا يتباين الراأي ب�صاأن دور المعر�ض في 

وظيفة  من  لي�ض  المعلومات  عر�ض  اأن  يرى  البع�ض  قاعاته:  في  ها 
ّ

وزج كلها  المعلومات  هذه  ح�صد 

اأن يقت�صر المعر�ض على اللوحات والأعمال الفنية الإبداعية والتحف  المتحف، واأنه كان من الأف�صل 

التي �صاعت في ِخ�صم كثافة المل�صقات والمعلومات، بينما يرى البع�ض الآخر اأن المعر�ض تحت عنوان 

''تحيا القد�ض'' نجح في تكثيف واقع المدينة الماأ�صوي، وفي محاكمة الحتالل.

الدينا�سور انقر�س على الرغم من قوته

في مقابل ذلك كان م�صتوى توثيق �صمود المقد�صيين ومقاومتهم ونجاحاتهم على الأر�ض �صعيفًا 

اأدوار  وعر�ض  واأفالم  و�صور  وجداريات  فنية  لوحات  عبر  الخلل  تجاوز  حاول  لكنه  المعر�ض،  في 

الإعالمي  الخطاب  في  المزمن  الخلل  تجاوز  في  جميعًا  �صاهمت  ندوات  وتنظيم  مقد�صية  موؤ�ص�صات 

وباأر�صه  الفل�صطيني  بال�صعب  الحتالل  فعله  ما  يقت�صر عر�صه على  يكاد  الذي  الفل�صطيني  وال�صيا�صي 

ذلك  في  بما  الفل�صطينية،  القوة  وعنا�صر  المقاوم  الفعل  لتوثيق  ُتذكر  اأهمية  يعطي  ول  وموؤ�ص�صاته، 

الإنجازات الملمو�صة على الأر�ض، وفي مقدمها ال�صمود والقدرة على التحمل والتحدي. فاإذا لم يرتبط 

عر�ض �صيا�صات الحتالل ونقدها باأفعال وبمبادرات وبا�صتك�صاف عنا�صر القوة لدى ال�صعب وعنا�صر 

اإحباط وياأ�ض و�صلل. وكما قال رائد �صعادة في محا�صرة  اإلى  �صعف القوة المحتلة، فاإن ذلك �صيوؤدي 

''ال�صياحة الدينية في مدينة القد�ض'': ''الدينا�صور كان من اأقوى الكائنات على �صطح الكرة الأر�صية لكنه 
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الإ�صرائيلية ل ت�صكل �صمانة ل�صتمرار الحتالل، ول  الغا�صمة  القوة  اأن  انقر�ض واختفى.'' وكان يعني 

لكبح اإرادة ال�صعب الأعزل الم�صمم على انتزاع حريته.

في  يتمثل  اأمر  وهو  ال�صتنها�ض،  اأجل  من  والثقافة  الفن  بتفعيل  المتحف  اهتمام  على  دليل  وثمة 

الحتفاظ  في  المقد�صي  الجماهيري  الإنجاز  بعد  اأ�صهر  اأربعة  مدى  على  القد�ض''  ''تحيا  فاعلية  تنظيم 

وال�صيا�صي  الإعالمي  الخطاب  في  �صفحته  ُطويت  والذي  الأق�صى(،  الم�صجد  )باحات  العام  بالحيز 

ال�صعب  واأبناء  المدينة  �صمود  بين  توا�صل  بناء  اإعادة  في  �صاهم  المعر�ض  لكن  والعربي.  الفل�صطيني 

الدعم  تجديد  اأمام  اأي�صًا  المجال  مف�صحًا  الثقافة،  جبهة  خالل  من  الأماكن،  مختلف  في  الفل�صطيني 

والت�صامن العربي والعالمي مع المقد�صيين وال�صعب الفل�صطيني في ن�صالهم �صد الحتالل.

المعر�ض في مقطعه الثالث توقف عند هذه الم�صاألة حين قال اأنه يهدف اإلى دعم الموؤ�ص�صات المدنية 

وغير الحكومية التي تبّنت منهجية ن�صال جمعية وطويلة الأمد داخل المدينة، واأنه ب�صدد بناء �صبكة 

من العالقات المهنية والحوار مع العديد من الموؤ�ص�صات. و�صيوفر المعر�ض من�صه للموؤ�ص�صات ال�صريكة 

تنطلق عبرها اإلى تنفيذ �صل�صلة من الم�صاريع الطويلة الأمد، وتو�صعة نطاقها.

�سبع موؤ�س�سات �رشيكة

تعزز  م�صاريع  تنفيذ  في  المقد�صية،  الموؤ�ص�صات  من  عدد  مع  بالتعاون  الفل�صطيني،  المتحف  �صرع 

�صبع  الختيار على  التمويل، وقد وقع   
ّ
المنع و�صح اإجراءات  الوطنية، محاوًل تجاوز  والثقافة  ال�صمود 

القد�س حتت االحتالل.
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موؤ�ص�صات مقد�صية هي: ''جمعية الدرا�صات العربية/دائرة تنمية ال�صباب في بيت حنينا''؛ ''نادي �صلوان'' 

�صلوان؛  الب�صتان'' في  ''جمعية  القديمة؛  البلدة  الأفريقية'' في  الجالية  ''جمعية  العمود؛  راأ�ض  في منطقة 

بواكير  ومن  البديري''.  ''مكتبة  ال�صعبية؛  جذور''  ''موؤ�ص�صة  الحكواتي''؛  ــ  الفل�صطيني  الوطني  ''الم�صرح 

جمعية  اأعّدته  الذي  القد�ض  لمدينة  الح�صاري  الم�صهد  عن  جديد  كتاب  وتوزيع  اإ�صدار  دعم  التعاون 

ري الكولومبي اأو�صكار ميريلو بمرافقة مجموعة �صبابية من 
َ

�ص
َ
الدرا�صات، وور�صة عمل نفذها الفنان الب

مختلف مناطق القد�ض، واأنتج خاللها �صل�صلة من اللوحات ال�صوداء في محاولته روؤية المدينة من منظور 

''اإعادة  مغاير وت�صامني. وتعاون المتحف اأي�صًا مع جمعية الب�صتان في حي �صلوان على تنفيذ ن�صاط 

العمل  اإنتاج  اإعادة  في  الحكواتي  م�صرح  المتحف  و�صيدعم  لالأطفال''.  لعب  بيت  لبناء  الخ�صب  تدوير 

الم�صرحي ''محجوب محجوب'' المميز الذي اأنتجه في �صنة 1980، كما �صاعد مكتبة البديري التي ُتعّد 

اأهم المكتبات المقد�صية التاريخية الخا�صة في عر�ض ما يزيد على 100 كتاب تاريخي ت�صمل  اإحدى 

مو�صوعات متنوعة تتناول واقع المدينة وتاريخها.

ونّظم المتحف العديد من الجولت في قرى واأحياء القد�ض بالتعاون مع موؤ�ص�صة ''جذور'' ال�صعبية 

الحتالل،  تحت  والجتماعية  ال�صيا�صية  الحياة  بواقع  التعريف  منها  الهدف  وكان  المقد�صية، 

الن�صخة  اإنتاج  المتحف  ودعم  ل�صكانها.  الممنهج  والتهجير  المدينة  لتهويد  ال�صامتة  وبالمخططات 

الثانية من الدليل ال�صياحي ال�صيا�صي الأول لمدينة القد�ض با�صم ''وجود''، والذي يعر�ض معالم المدينة 

عن  ف�صاًل  ال�صعبية،  جذورها  منظور  من  المقد�صية  والقرى  والأحياء  الثقافية  وحياتها  ال�صياحية 

معلومات وخرائط للمدينة.

المقد�صي  النا�صط  ا�صتغرب  المثال  �صبيل  فعلى  اأُخرى!.  موؤ�ص�صات  اأغ�صب  ال�صبع  الموؤ�ص�صات  اختيار 

جم�سمات تقليدية و�سور عن القد�س.
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الجمعيات  من  عدداً  ت�صم  والتي  القد�ض''،  في  الوطني  الأهلي  العمل  ''هيئة  تكون  اأّل  عودة  زكريا 

ح�صوراً  الأكثر  الهيئة  وهي  المتحف،  اختارها  التي  ال�صراكات  �صمن  الوطنية،  والقوى  والتحادات 

ون�صاطًا في مختلف المجالت كما قال.3 وعندما طرحت هذا الحتجاج على ل�صانه، اأجابت زينة جردانة 

لكن  الموؤ�ص�صات،  من  كثير  على  تنطبق  ربما  معايير  اإلى  ي�صتند  والختيار  بدايته،  في  الم�صروع  اأن 

اأن تكون الأولوية لهذه الموؤ�ص�صات المخت�صة بمجالت  المرجعية المقد�صية التي اعتمدنا عليها ارتاأت 

محددة، ولي�ض للهيئات العامة، وقد تكون الموؤ�ص�صات ال�صريكة من�صوية في تلك الهيئة. ويبدو اأن تعدد 

عتبران من اأبرز الإ�صكالت التي ُت�صعف 
ُ
الهيئات والمرجعيات، والتعار�ض في الأدوار والم�صوؤوليات، ي

اأداء الموؤ�ص�صات وتربك المواطنين. ويالحظ اأن اإدارة المتحف ل تف�صل الدخول في هذا الإ�صكال، لكنها 

تبقى منفتحة على الموؤ�ص�صات الفاعلة كافة.

اأن�سطة المنهجية

الماألوف  ''لمنهجية'' خارج نطاق  اأن�صطة  القد�ض وخارجها،  اأماكن داخل مدينة  المعر�ض في  نّظم 

والنمطي، هدفها روؤية واقع المدينة ومواطنيها من زوايا تراثية واجتماعية وثقافية، والتفاعل مع واقع 

المدينة بلغة ومفاهيم تجمع بين الحداثة والأ�صالة، وتعزز التعليم والتعلم باأدوات ثقافية، وو�صع ذلك 

مبادرات  المتحف  اأطلق  وقد  العن�صري.  الإق�صائي  وم�صروعها  الكولونيالية  مقاومة  �صياق  في  كله 

اإبداعية كان اأبرزها:

1 ــ بازار ''تحيا القد�ض'': عر�ض البازار منتوجات م�صاريع �صغيرة وحرف ل�صيدات مقد�صيات بهدف 

اأن�صطة تعليمية  التعريف باإنتاجهن وقدراتهن وت�صبيكهن مع المجتمع المحلي الفل�صطيني. ورافق ذلك 

لالأطفال، ف�صاًل عن اأم�صية مو�صيقية مع فرقة الغيالن والأ�صدقاء المقد�صية. وح�صر الفاعلية 350 زائراً 

وزائرة، و5429 م�صاركة في �صفحة الفاي�ض بوك الخا�صة بالفاعلية بح�صب تقرير المتحف.

فت بالماأكولت ال�صعبية المقد�صية من خالل تقديم 
ّ
2 ــ الطعام والأفران في البلدة القديمة: فاعلية عر

اأ�صهر 10 اأطباق مقد�صية اأعدتها ن�صاء مقد�صيات، اأعقبها محا�صرة لل�صيدة اأمل الن�صا�صيبي ب�صاأن العالقة 

التي تن�صئها الأ�صطورة بين تاريخ فل�صطين وعادات الأكل عند المقد�صيين، والعالقة الع�صوية بين هذه 

العادات والبيئة الطبيعية للمكان، من خالل عمل الأفران وتطورها في الأحياء ال�صعبية. وتحدثت ال�صيدة 

فيفيان �صن�صور عن تاريخ الزراعة الفل�صطينية، واأهمية المحافظة على التراث من خالل البذور التي 

وموائد  والمطابخ  الحقول  من  البيولوجي  التنوع  على  والحفاظ  والثقافية،  البيولوجية  الهوية  تحمل 

الطعام. و�صارك في هذه الفاعلية 200 زائر وزائرة، و45 م�صاركة في جل�صة الحوار، و6268 متابعًا في 

�صفحة الفاي�ض بوك، بح�صب تقرير المتحف.

3 ــ ور�صة ''اإعادة تدوير الخ�صب لبناء بيت لعب لالأطفال''، في جمعية الب�صتان/بلدة �صلوان، و�صارك 

في هذا العمل 20 عائلة مقد�صية. وقد بنى الأطفال والأهالي خالل الور�صة ــ بتوجيه واإ�صراف مخت�ض 

ين التقليديين لبيوت اللعب، والعري�صة الفل�صطينية. 
َ
باإعادة تدوير الخ�صب ــ هيكاًل م�صتوحى من الت�صميم

وانطلقت فكرة العمل من اأهمية تعزيز �صعور المقد�صيين بالنتماء اإلى المكان الذي �صيتحول اإلى مكان 

ع الأطفال واأهاليهم في الم�صتقبل، وملتقى تعليمي لتنفيذ اأن�صطة تعليمية متنوعة كرواية الق�ص�ض 
ّ
لتجم

وتنفيذ الور�ض الفنية.
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4 ــ ''فر�صان وفار�صات القد�ض''، وهو عمل فني اأ�صرك الأطفال في لعبة خيالية قدمتها ''موؤ�ص�صة بيت 

بيوت''، وعر�ض فيها الأطفال اأدوار �صخ�صيات ق�صة مملكة القد�ض التي ُتف�صح عن حاجتها اإلى فر�صان 

وفار�صات لحمايتها وتخلي�صها من الحزن. يمر الأطفال ب�صبع محطات مالأى بمغامرات وتجارب )غناء 

الجميع  المحطات، وتعاون  القد�ض في جميع  ا�صتح�صار  الق�ص�ض( جرى عبرها  ورق�ض ور�صم ورواية 

مدينتهم  بواقع  الأطفال  تعريف  اللعبة  وهدف  اإليها.  والفرح  الحياة  باإعادة  الحزن  من  لتخلي�صها 

باأ�صلوب الت�صويق الم�صتوحى من التراث الجميل.

5 ــ ''مختبر الكولج''، وهو ور�صة عمل فنية قام الم�صاركون فيها بت�صميم خريطة للقد�ض من الكولج 

ــ غزة، التابع لموؤ�ص�صة عبد المح�صن القطان، بم�صاركة 89 طفاًل  عبر الفيديو كونفران�ض مع مركز الطفل 

وعائالتهم.

و�صمم الأطفال الذين لم يزر معظمهم مدينة القد�ض، خريطة للمدينة با�صتخدام الكولج كو�صيط فني، 

التي  الخريطة  م�صروع  من  الور�صة  مو�صوع  وا�صُتوحي  اأعوام.  ع�صرة  بعد  لها  ت�صوراتهم  على  وبناء 

ًا وقرية تابعة 
ّ
''جذور'' ال�صعبية المقد�صية، بم�صاركة 80 موؤ�ص�صة مقد�صية في 40 حي �صممتها موؤ�ص�صة 

للمدينة. وُنفذت الور�صة باإ�صراف الفنانة لبنى طه. وقد تفاعل الأطفال من غزة مع مدينة القد�ض على 

الفل�صطينية بع�صها عن بع�ض، والذي يجعل من قطاع  الرغم من الف�صل العن�صري الذي يف�صل المدن 

غزة مع�صكر اعتقال �صخمًا. ومع ذلك، قام الأطفال بالر�صم وفق ما تفتقت به مخيالتهم للمدينة التي ل 

يعرفونها، وكان من الالفت اأنهم قدموا من مناطق ع�صوائية في اإ�صارة ذكية اإلى الإزاحات ال�صكانية التي 

جانب من البازار.
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ل المتحف عبر موقعه 
ّ
قدم عليها الحتالل، كما قالت لبنى طه التي اأذهلتها حيوية اأطفال غزة. و�صيحو

ُ
ي

الإلكتروني مخرجات الور�صة اإلى معر�ض افترا�صي لالأطفال الم�صاركين.4

''انهيار  مثل:  متنوعة،  مو�صوعات  وتناولت  المتحف  نظمها  ومحا�صرات  ندوات  مجموعة  ــ   6

موقع  في  مبا�صرة  ّثت 
ُ
ب المحا�صرة  وهذه  لالإنعا�ض''،  ''ا�صتراتيجيات  ال�صرقية''؛  القد�ض  في  اقت�صادي 

الفاي�ض بوك، ومن خالل تلفزيون فل�صطين، وتحدث فيها كل من نور عرفة، وعنان غيث، وفادي الهدمي، 

ورجا الخالدي. وتوقف المتحدثون عند ا�صتراتيجيات الإنعا�ض، وقدموا اأفكاراً لإحياء القطاع التجاري 

وكيفية ا�صتنها�ض ال�صياحة؛ محا�صرة: ''�صلوان، تحديات واآفاق''؛ محا�صرة بعنوان ''مئة عام على وعد 

بلفور'' للمحا�صر والباحث جوني من�صور، وقد قدم فيها خال�صة اأبحاثه ومراجعاته الفكرية عن وعد 

''ال�صياحة  محا�صرة  بلفور''؛  ت�صريح  ''مئوية  بعنوان  موؤخراً  ال�صادر  كتابه  في  جمعها  والتي  بلفور، 

الدينية في القد�ض''، والتي تحدث فيها رائد �صعادة عن مقومات تن�صيط ال�صياحة في المدينة.

حاجة  من  م�صتوحاة  كونها  عن  ف�صاًل  تقليدية،  ول  نمطية  غير  تبدو،  كما  والفاعليات،  الأن�صطة 

اء �صيا�صة الإق�صاء 
ّ
المدينة اإلى هذا النوع من التدخل والدعم والمبادرة، ومن التحديات التي تواجهها جر

الكولونيالي.

وعندما تكون الفئات الم�صتهدفة هي الأطفال والن�صاء وال�صبيبة والنخب الثقافية والفنية، فاإن ذلك 

ينطوي على اإمكان اإحداث اأ�صكال من التغيير.

في مقابل ذلك، ثمة مخاوف يالحظها بع�ض الم�صاركين والقائمين على بع�ض الأن�صطة، تتمثل في 

طفلة تلّون خالل خمترب الكوالج.
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ا�صتعجال اإدارة المتحف في تقديم مخرجات الأعمال كجزء من الدعاية الإعالمية، اإذ اإن المخرجات قد 

الفاعلية. وهنا  اأكثر من مرة، وقد تف�صل  الفاعليات  اإلى تكرار بع�ض  تكون غير مكتملة، وربما تحتاج 

اأفتر�ض اأن التقويم والنقد عبر الإ�صغاء اإلى الم�صاركين والم�صاهدين هما الأمر المطلوب.

اإلى الركود ال�صيا�صي المزمن وخمول النخبة الثقافية التقليدية، والذي يتجلى  قد يعود ال�صتعجال 

لكن  وخارجها،  القد�ض  مدينة  داخل  المعر�ض  فاعليات  في  والثقافية  ال�صيا�صية  الم�صاركة  �صعف  في 

الفراغ ال�صيا�صي والثقافي ل يبرر ال�صتعجال، فتاأثير الفن والثقافة عادة ما يكون بطيئًا.

تظاهرة فنية

فنانًا   48 فيها  �صارك  والمعا�صرة،  التقليدية  الفنية  الأعمال  من  كبيرة  بمجموعة  المعر�ض  َفل 
َ

ح

فل�صطينيًا وعربيًا واأجنبيًا. وتوزعت تلك الأعمال على �صالت العر�ض والحدائق والم�صاحات الخارجية 

ت في الأماكن المحددة.
ّ
ت 18 عماًل فنيًا عالميًا مكّلفًا اأو اأُعيد اإنتاجها لُتثب

ّ
التي �صم

على  المفتوحة  الفنية  الأعمال  مو�صوعات  تناولت  وفاعليات  ن�صاطات  الأعمال  تلك  مع  وترافق 

التاأمل، وعلى اأكثر من قراءة وتفكير:

''حرية  ''�صعب واحتالل''؛  لثنائيات  ال�صالت على رمزية  الفنية داخل  اللوحات والأعمال  ● تنطوي 

''الحياة الطبيعية والحياة الق�صرية''. وكلها ثنائيات لها عالقة بالتحولت التي  ''عدالة وظلم''؛  وقمع''؛ 

تعي�صها مدينة القد�ض.

وقد تحولت الأعمال الفنية �صيئًا ف�صيئًا اإلى حراك فني ثقافي رمزي في معظمه، ذلك الحراك الذي 

راد منه دعم �صمود المدينة المنكوبة باأطول احتالل ا�صتيطاني اإق�صائي.
ُ
ي

الحا�صر''  ''الزمن  بعنوان  التركيبي  الفني  العمل  ذلك  النتباه  ي�صد  المعر�ض  �صالت  اإحدى  وفي 

للفنانة منى حاطوم التي ا�صتخدمت فيه مئات قطع ال�صابون النابل�صي والخرز الزجاجي، اللذين �صكلت 

بالخرز  العمل  هذا  الفنانة  اأظهرت  وقد  مت�صلة.  غير  �صغيرة  جزر  من  المكونة  اأو�صلو  خريطة  منهما 

ي�صبه  ال�صطح  الظاهر على  فال�صكل  الأبي�ض،  ال�صابون  �صطح مكعبات  المغرو�ض على  الأحمر  الزجاجي 

ال�صرطان الذي قد يتحلل فتتال�صى معه الحدود كلها، بينما يمثل ال�صابون ذو الطبيعة العابرة في هذا 

العمل التعهد باإذابة الحدود على النقي�ض من تراث �صناعة ال�صابون التي تمتد اإلى قرون خلت.

اّلطة بلوحة عنوانها ''اثنا ع�صر قندياًل''، ولوحة 
ُ
و�صمت لوحات القد�ض اأعمال فنانين اأبرزهم كمال ب

للفنانة �صامية حلبي من دون عنوان وهي زيت على قما�ض، ولوحة للفنان �صمير �صالمة وهي كذلك زيت 

على قما�ض واأي�صًا من دون عنوان، واأُخرى للفنان ب�صير مخول بعنوان ''القد�ض طباعة حريرية''، ولوحة 

ناب�صة بالحياة للفنان الراحل فالديمير تماري.

من  جّنة  باعتبارها  و�صكانها  بالمدينة  واحتفت  �صاعرية،  بو�صائل  القد�ض  اللوحات  هذه  وتناولت 

الطبيعة والألوان في مواجهة ظروفها الع�صية، ووجدت في التجريد ملجاأ للحلم بواقع مختلف للقد�ض، 

ة منفتحة وناب�صة بالحياة، ومنتمية اإلى المتخيل الفل�صطيني.
ّ
و�صكلت مدينة حر

في قاعة ثانية من قاعات المتحف يجد الزائر مجموعة اأُخرى من اللوحات الفنية المتنوعة: لوحة 

للفنان نبيل عناني زيت على قما�ض؛ لوحة  انتفا�صة 2000؛ لوحة  الحي م�صلم من وحي  للفنان عبد 

للفنان تي�صير بركات من خ�صب محروق؛ لوحتان للفنان �صليمان من�صور هما: ''لوحة القد�ض في القلب'' 



114جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 2082018

''النظر في الم�صافة، الم�صهد''، وهي  و''لوحة جمل المحامل''؛ لوحة جديدة للفنان يزن الخليلي بعنوان 

�صخرة  عن  عبارة  وهو  طائر''،  حجر  �صاقط،  ''حجر  بعنوان:  اأي�صًا  له  فني  وعمل  كروموجنيك،  طباعة 

�صاحرة تقع بغرابة على �صطح المتحف.

يقول  الفنانين.  بع�ض  نقد  محط  كان  المعر�ض  في  الفنية  غير  المواد  مع  الفنية  اللوحات  اختالط 

ر�ض من لوحات وبو�صترات واأعمال فنية واأ�صغال يدوية و�صور فوتوغرافية 
ُ
الفنان نبيل عناني: ''ما ع

وغيرها داخل المتحف وخارجه اأمر طبيعي، لكن اعترا�صي على تنفيذ الفاعليات التي تحتاج اإلى مزيد 

الرفيع، والمبنى ذي الهند�صة المعمارية المعا�صرة. فقد  الم�صتوى  من التعمق لتتالءم مع متحف بهذا 

اأعمال  ال�صعارات، وكان هناك خليط غريب بين  الف�صاء بطريقة �صعبية ميزتها  التعامل مع هذا  جرى 

مة واأُخرى لفاعليات �صعبية ل اأقلل من اأهميتها، لكنها من وجهة نظري تحتاج اإلى مكان اآخر 
ّ
فنية قي

غير المتحف.''5

الطبيعة  تحاكي  تركيبية  واأعماًل  �صخمة  منحوتات  و�صاحاته  المتحف  حدائق  في  الزائر  ويجد   ●

رته واأخرجته عند باب العمود في 
ّ
والأر�ض. وهذه الأعمال تبداأ بعر�ض �صوتي للفنانة اإميلي جا�صر، �صو

اإلى غزة؛  المتوجهين  الركاب  ينادون  ر وهم 
ّ
�صائقين بمكب المعر�ض �صوت  زائر  القد�ض، في�صمع  مدينة 

ان؛ دم�صق... و''اآخر راكب لــبيروت''، و''مين طالع بغداد''. وهذا العر�ض 
ّ
نابل�ض؛ حيفا؛ عكا؛ اللد؛ يافا؛ عم

ال�صوتي ي�صتح�صر من الذاكرة القد�ض كمركز حر ينطلق منه النا�ض اإلى مدن فل�صطينية وعوا�صم عربية.

ر�ض في قرية اأبو �صخيدم 
ُ
ا عمل ''بو�صلة ل ت�صير اإلى القد�ض'' فعمل فني للفنان خالد حوراني ع

ّ
اأم

بع�س اللوحات املعرو�سة.
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اأقل جودة من المنظار الذي �صادره  القريبة من المتحف، ويمكن روؤيته من المتحف بمنظار تل�صكوب 

الإ�صرائيليون لدواٍع اأمنية �صخيفة.

�صخيدم  اأبو  قرية  �صم  ''اأردت  قائاًل:  اأجابني  المجاورة؟  القرية  في  لوحته  حوراني  و�صع  لماذا 

وما  اللوحة  تركيب  اأثناء  في  فعاًل  �صاركوا  وقد  القد�ض،  ب�صاأن  الحوار  في  المواطنين  واإ�صراك  للمتحف 

بعده، فلماذا ل يكون هذا المنظر الجميل للقرى الفل�صطينية والأفق الممتد اإلى ال�صاحل، جزءاً من معر�ض 

'تحيا القد�ض' والمتحف؟''

العراقي  ال�صاعر  ق�صيدة  العمل من  فكرة  ''ا�صتوحيت  قال:  اإنتاجه  اإلى  بادر  الذي  الفني  العمل  وعن 

مظفر النواب 'بو�صلة ل ت�صير اإلى القد�ض'... و�صطبت كلمة 'م�صبوهة' كي اأُتيح للنا�ض التفكير. وا�صتخدمت 

ة ال�صخرة على قطعة كبيرة من ال�صيراميك بارتفاع متر وعر�ض ثالثة اأمتار بما 
ّ
الخط المكتوب على قب

في ذلك الزخارف والألوان، وقد اأنتجت هذا العمل في م�صنع للخزف في مدينة الخليل، وكان العمال 

ي�صاركون في التنفيذ وفي مناق�صة واقع القد�ض.'' وختم الفنان خالد بالقول: ''اأردت في هذا العمل اأن اأنقد 

الموؤ�ص�صة والفن وال�صيا�صة والذات في تعاملها مع القد�ض.''6

اآذار جابر،  العراقي  ات 
ّ
النح الغرب حجر �صخم بطول مترين من عمل  المتحف من  اأمام  وينت�صب 

قّدم  وقد  اأنتويرب/بلجيكا.  في  الجميلة  للفنون  الملكية  الأكاديمية  في  والأ�صتاذ  والم�صاعد  الباحث 

''تحيا  معر�ض  في  منه  كم�صاهمة  الجيري،  الحجر  من  التجريدي  النحتي  العمل  هذا  العراقي  الفنان 

القد�ض''.

يقول جابر اإن ''القد�ض مدينة مقامة من الحجر الجيري الأبي�ض، بع�صه حجارة مقد�صة لها طقو�صها، 

اليومية، كال�صوارع المر�صوفة بالبازلت، والبيوت المقامة من الحجر.''  وبع�صه الآخر جزء من الحياة 

من  اأجزاء  فيها  ي�صعوا  اأن  للزوار  يت�صنى  كي  الحجر  في  تجاويف  بنحت  العمل  هذا  في  الفنان  وقام 

اأج�صامهم، كالأيدي والأكتاف، وحتى الجلو�ض فيها. لقد اأراد الفنان ر�صد العالقة بين النا�ض والحجر، 

التي  والتواقيع  والر�صم  بالكتابة  اأي�صًا  عنها  روا 
ّ
عب التي  كلها  اآمالهم  واإيداعه  فيه،  والنطواء  باللم�ض 

غطت الجزء الأكبر من م�صاحته. و�صاعد في ذلك توفر الأقالم التي تحولت اإلى جزء من العمل، لي�صبح 

الحجر و�صيلة تفاعل بم�صاركة ع�صرات المباِدرين من �صبان و�صابات، حتى اإن البع�ض كان يجل�ض في 

الفجوة الوا�صعة داخله متاأماًل الحجر المقد�صي.

الفنانة فيرا تماري، وهو ت�صميم فني م�صتق من التجارب والذكريات الخا�صة  اإبداع  ''المنزل'' من 

الف�صاء  ذلك  القديمة،  القد�ض  في  الفل�صطينية  المنازل  في  ال�صاللم  تعرجات  ت�صتذكر  التي  بالفنانة 

الم�صترك مع الجيران و�صكان الحي المتوائمين في ا�صتخدامه. العمل الفني يقدم المنازل و�صاللمها وهي 

يحا�صرون  الذين  المحتلون  الم�صتوطنون  فر�صه  على  يحر�ض  اأمني  كتدبير  اأقفا�ض  في  مو�صوعة 

منازل  ي�صع  الذي  ال�صتعمار  ويتحدى  ينتف�ض  الفنانة  تقول  كما  العمل  دورهم.  عقر  في  المقد�صيين 

المقد�صيين في اأقفا�ض، وهو عبارة عن درج مقد�صي محبو�ض في قف�ض �صبك معدني. والمواد الم�صتخدمة 

هي: لك�صيغال�ض؛ حديد؛ �صبك معدني.

ا الفنان ال�صوي�صري بوب غرام�صما فقّدم عماًل �صخمًا بعنوان ''وقائع على الأر�ض''، ا�صتخدم فيه 
ّ
اأم

الأ�صمنت والمعدن والتراب، معيداً ترتيب العنا�صر الموجودة في الطبيعة، ومحاوًل اإقحام عنا�صر غريبة 

 على اأ�صا�ض التفريغ الف�صائي، فقد خلق الفنان ركامًا، ثم حفر فيه كي 
ّ
في بيئة طبيعية. والعمل مبني
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يمالأ الفراغ لحقًا بالأ�صمنت، �صانعًا قالبًا لهذا الفراغ. والنتيجة هي منحوتة مرفوعة ب�صكل جزئي عن 

الأر�ض، يقّدم عبرها روؤية وا�صحة اإلى ما يحدث على الأر�ض.

ثالثية  بتقنية  م�صبوغة  رخام  اأقنعة  فيه  يقدمان  رحمة،  اأبو  وروان  عبا�ض  لبا�صل  مهم  اآخر  عمل 

الأبعاد ومرفقه ب�صوتيهما. وقد ا�صتخدما 13 قناعًا من الع�صر الحجري يعود تاريخها اإلى 9000 عام، 

رق من ال�صفة. بداأت الحكاية مع الأقنعة في �صنة 2014 
ُ

وهي من اأقدم الأقنعة المكت�صفة، ومعظمها �ص

حين اأقام المتحف الإ�صرائيلي معر�صًا خا�صًا عن هذه الأقنعة، وربطها باأر�ض اإ�صرائيل القديمة. يقول 

الفنانان في تعريفهما لوجود بع�ض هذه الأقنعة في عملهما الفني: ''قر�صّنا ت�صاميم هذه الأقنعة من 

موقع المتحف الإ�صرائيلي الإلكتروني، واأنتجنا الت�صميم الثالثي الأبعاد لكل من الأقنعة، واأ�صبح في 

اإليها  اأ�صفنا  الرملي، ثم  الأ�صود والحجر  الرخام والبال�صتيك  اإنتاج عدة ن�صخ با�صتخدام  اإعادة  اإمكاننا 

العن�صر ال�صوتي الذي ي�صرد ق�ص�ض هذه الأقنعة، ويحررها من القيود ب�صفتها و�صيطًا نقديًا قائمًا بحد 

ذاته، مطالبًا بالعدالة في الحياة.''

�صعتا ب�صكل متقابل، كاأنهما يدان 
ُ
ي حّفار و

َ
وقّدم الفنان نداء �صنقرط عماًل فنيًا هو عبارة عن ذراع

ترتفعان بالدعاء، اأو ت�صت�صلمان اأو تقاومان. وكتب عن عمله الفني هذا: ''ربما ت�صاهم هذه الأذرع التي 

تحمل ندوبًا اأو اآثار هدم وت�صليح، في فك �صفرة تاريخ فل�صطين المعا�صر ما بعد اأو�صلو.''

في  تركيبها  تم  واأكليريك،  م�صاءة  علب  عن  عبارة  هو  نقديًا  عماًل  يا�صين  اإينا�ض  الفنانة  وقدمت 

''اللــهم بارك هذه الأر�ض  حديقة المعر�ض على �صكل ن�ض باللغة العربية بطول 10 اأمتار، ُكتب عليه: 

املنزل لفريا متاري.
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�صواء اأكانت مقد�صة اأم لم تكن''، م�صتخدمة اللغة ال�صعبية الب�صيطة لالحتجاج على اإق�صاء واإهمال ما هو 

من  نف�صه  بالقدر  تحظى  اأن  يجب  و�صعبها  اأديانها  بمختلف  كلها  فل�صطين  اأن  ومعتبرة  مقد�ض،  غير 

ن في المعر�ض من كالم لمريد البرغوثي مقتَطف من كتابه ''راأيت 
ّ
الأهمية. وهذا الن�ض يحيلنا اإلى ما ُدو

المبلطة  وال�صوارع  والبيوت  النا�ض  قد�ض  بقد�صنا،  معنيًا  لي�ض  ''العالم  فيه:  يقول  والذي  اللــه''،  رام 

والأ�صواق ال�صعبية حيث التوابل والمخلالت، قد�ض الكلية العربية والمدر�صة الر�صيدية، والمدر�صة العمرية 

والجلود و�صارع �صالح الدين، هذه القد�ض العادية كلما �صاعت من اأيدينا �صعدت اإلى ال�صماء واأ�صبحت 

قد�ض الالهوت.''

الأعمال الــ 18 الموزعة خارج المتحف وفي حدائقه، واأ�صلوب عر�صها، ي�صّكالن اإ�صافة كبيرة في 

مدينة  ومع  الأعمال  تلك  مع  الزوار  تفاعل  تحفيز  وفي  الفنية،  الذائقة  رفع  في  �صاهمت  الفن،  مجال 

فل�صطين  في  المعا�صرة  الفنية  والمدار�ض  الفل�صطيني  الفني  الو�صط  داخل  �صجال  فتح  وفي  القد�ض، 

وخارجها.

التفاعل مع ''حتيا القد�س''

كم هو جميل م�صاهدة تالميذ مدار�ض من مختلف المراحل وهم ياأتون اإلى المتحف فيتعرفون اإلى 

بنائه وحدائقه، وي�صاهدون معر�ض ''تحيا القد�ض''، وي�صاركون في بع�ض الفاعليات.

فّكا جرافة يف عمل جتريدي.
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ت�صرين  الــ 25 جولة حتى نهاية  للمدار�ض فاق  المنظمة  الجولت  اإن عدد  للمعر�ض  تقرير داخلي  يقول 

الأول/اأكتوبر، واإن عدد الجولت التي ُنظمت للجامعات )بير زيت، والنجاح، ودار الكلمة، وخ�صوري، والقد�ض( 

ين التعليمي والعام في المتحف اإلى ما يقارب 4797 
َ
بلغ 35 جولة. وو�صل اإجمالي الم�صاركين في البرنامج

م�صاركًا وم�صاركة من ال�صفة الغربية، والقد�ض، وغزة، والداخل الفل�صطيني، ف�صاًل عن الوفود الأجنبية.

والفن  الثقافة  على  الفل�صطيني  المجتمع  من  الحيوي  الج�صم  يفتح  الذي  التوجه  هذا  عتبر 
ُ
وي

وجمالياتهما في غاية الأهمية. فهوؤلء ي�صكلون قوة التغيير حا�صراً وم�صتقباًل، واإذا نجح المتحف في 

بناء مقومات التعاون بين هذا الج�صم والنخب الثقافية والفنية المحلية والخارجية فاإنه �صي�صكل رافعة 

التطور في البلد. 

زائر م�سّن يتذكر فل�سطني قبل النكبة من خالل �سور قدمية معرو�سة.
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