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عمر القّطان
رئيس مجلس إدارة المتحف الفلسطيني

ــم المتحــف الفلســطيني  ــن دع ــكلِّ م ــان ل ــل الشــكر واالمتن م بجزي ــدَّ ــر، أتق ــس اإلدارة الموقَّ ــن مجل ــة ع بالنياب
اد ومشــاركين فــي نشــاطاته الوجاهيَّــة كمــا الرقميَّــة، رغــم تــردِّي  ومشــاريعه خــال هــذا العــام، مــن مانحيــن وروَّ
ــة فــي فلســطين والعالــم بســبب جائحــة كورونــا، وأخــصُّ بالشــكر أعضــاء فريــق  ــة واالقتصاديَّ األحــوال الصحيَّ
ــاٍن  ــكلِّ تف ــة ب ــات االفتراضيَّ ــارض والفعالي ــر النشــاطات والمع ــذ وتطوي ــي تنفي ــتمرُّوا ف ــن اس المتحــف، الذي

وإبــداع.

ــدأ مســيرة اســتقاله عــن مؤّسســته األم،  ــا بالنســبة للمتحــف الفلســطيني، إذ ب ــا محوريًّ كان العــام 2٠2٠ عاًم
ل رســميًّا فــي سويســرا، ليكــون فرعــه األســاس فــي  مؤّسســة التعــاون، وتــمَّ تســجيله ككيــان غيــر ربحــّي مســجَّ
ــع،  َّــة. ومــن جملــة التغييــرات التــي تبعــت هــذه المســيرة أن أصبــح لــه مجلــس إدارة جديد وموسَّ فلســطين المحتل
، للمــرّة األولــى، أعضــاء مســتقلِّين مــن خــارج »التعــاون«، وهــم مــن أصحــاب الخبــرة والمعرفــة واالختصــاص  ضــمَّ
ــة  ــا والتنمي ــاع والجغرافي ــم االجتم ــخ وعل ــل التاري ــف، مث ــل المتح ــع عم ــرة م ــة مباش ــا عاق ــاالت له ــي مج ف
الثقافّيــة والهندســة المعمارّيــة وعلــم اإلنســان، وغيرهــا. وقــد بــدأ المجلــس الجديــد بتطويــر السياســات الخاّصــة 
تــه االســتراتيجّية، وتنظيــم عمــل لجانــه  بالعمــل المتحفــّي، وتحديــث مــا يلــزم مــن وثائــق أساســّية، مثــل خطَّ

لدعــم المديــر العــام وفريقــه بأفضــل الســبل.

إن هــذه العمليَّــة االنتقاليَّــة لهــا أهميَّتهــا التاريخيَّــة، إذ أنَّهــا تقــع فــي ســياق تاريــخ فلســطينّي حافــل بإطــاق 
ــي والسياســي  ــل االجتماعــي والثقاف ــاالت العم ــي مج َّة ف ــة المســتقل ــركات األهليَّ ــادرات والمؤّسســات والح المب
َّــل هــذه الخطــوة بالنجــاح، لكــي يبرهــن المجتمــع الفلســطيني،  تحــت االحتــال وفــي المنافــي، ونرجــو أن تتكل

ــة.  ــة والمحســوبيَّة والفئويَّ مــرّة أخــرى، قدرتــه علــى اإلتقــان واإلبــداع واالســتقال بعيــًدا عــن االتكاليَّ

ــيِّد  ــابق، الس ــاون الس ــة التع ــاء مؤّسس ــس أمن ــس مجل ــر رئي ــد نظ ــوال بع ــدث ل ــتقال أن يح ــذا االس ــا كان له م
ــة  فيصــل العلمــي، خــال فتــرة رئاســته )2٠1٤-2٠2٠(، ولــوال الجهــد الــذي بذلــه فــي صياغــة األســس القانونيَّ
ــة االنتقــال هــذه، مدعوًمــا بشــكل خــاّص مــن األســتاذ المحامــي جمــال أبــو علــي واألســتاذ موفــق بيبــي،  لعمليَّ
اللَذيــن أشــرفا، مشــكوَرين، علــى هــذه العمليَّــة، بدعــم كلٍّ مــن الســيِّد لــؤي خــوري، رئيــس مجلــس إدارة مؤّسســة 

التعــاون، والســيِّد بشــر جردانــه، رئيــس مجلــس أمنائهــا الجديــد. لهــم جميًعــا جزيــل الشــكر والتقديــر. 

ــاء  ــة األعض ــى كاّف ــابق، وال ــس اإلدارة الس ــس مجل ــة، رئي ــة جردان ــيدة زين ــكر للس ــل الش م بجزي ــدَّ ــًرا، أتق وأخي
ــنوات 2٠1٧-2٠2٠  ــدار الس ــى م ــف عل ــادة المتح ــي قي ــم ف ــى جهوده ــابقين، عل الس

أعضاء مجلس اإلدارة الُجدد للفترة 2023-2020:
عمر القّطان، رئيس مجلس اإلدارة

 د. ليلــى أبــو لغــد، رئيــس لجنــة البرامــج والمجموعــات، بّســام كنعــان، رئيــس لجنــة التدقيــق، ســهى الّســرور، 
ــيرين  ــوم، س ــر، سوســن الفاه ــدوح العك ــدوق، د. مم ــن الصن ــي، أمي ــق بيب ــوارد، موّف ــة الم ــة تنمي ــس لجن رئي
ــة ســحويل،  ــارا الشــريف، نادي ــال بشــارة، د. ي ــي، د. آم ــو عل ــال أب ــم، جم ــدة غان ــر تســدل، د. هني ــة، د. عم حليل

ــام ســلفيتي. بّس
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 د. عادلة العايدي-هنّية
المدير العام للمتحف الفلسطيني

نســتقبُل فــي المتحــف الفلســطيني عــام 2٠21 ونحــُن نمتلــُئ أمــًا بعــاٍم جديــٍد زاخــر بالحيــاِة والفعالّيــات، آمليــَن 
أن يــزول الوبــاء، وأن تنعــم اإلنســانّية بمســتقبٍل ُمزهــر. 

نســعد اليــوم بوضــع الّتقريــر الّســنوّي للعــام 2٠2٠ بيــن أيديكــم؛ العــام الــذي ســعى خالــه المتحــف إلــى إنتــاج 
ــداًدا  ــرة، امت ــج ُمبتك ــال برام ــن خ ــا، م ــًة وتاريًخ ــعًبا وثقاف ــن فلســطين، ش ــة ع ــة تحّررّي ــارب معرفّي ونشــر تج
ــة  ــيفاته الّرقمّي ــه وأرش ــال حمات ــن خ ــا م ــي فلســطين وخارجه ــن الفلســطينّيين ف ــة وصــل بي لتشــكيل حلق
ــرات،  ــادل الخب ــح تب ــي تتي ــة الت ــة والعالمّي ــراكات المحلّّي ــن الّش ــبكة م ــال ش ــن خ ــة، وم ــرِه اإللكترونّي ومناب

ــاريع.  ــارض، والمش ــوارد، والمع والم

كان هــذا العــام اســتثنائيًّا فــي ظروفــه ومتطلّباتــه، ونحــن فخــورون أّننــا لــم نلتمــس أّي عــذر لتأخيــر 
ــام 2٠19 االســتراتيجّية  ــازات الع ــى إنج ــاء عل ــا مــن البن ــى أكمــل وجــه، وتمكنّ ــل أنجزناهــا عل اســتحقاقاتنا، ب
ــز  ــن، وتجهي ــم معرَضي ــك بتنظي ــا، وذل ــة له ــة الداعم ــة والهيكلّي ــتراتيجّية البرامجّي ــاق االس ــد إط ــى صعي عل
فضــاء العائلــة التفاعلــي، وإخــراج البرامــج العاّمــة الغنّيــة والمنــح البحثّيــة الجديــدة والمؤتمــر الســنوي الثانــي، 
واالنتهــاء مــن جميــع التزامــات ســتوديو الترميــم واألرشــيف الرقمــي و موقــع رحــات فلســطينّية، وتجهيــز لوحــة 
بانورامــا الحديقــة، والتحضيــر لمعرَضيــن قادَميــن، وإطــاق حملــة التمويــل التشــاركي األولــى للمتحــف. نجحنــا 
أيًضــا فــي إكمــال اســتحقاقات إضافّيــة عالقــة، وقمنــا بإطــاق برامــج مبتكــرة مــن خــال حملــة »متحفــك فــي 
بيتــك: فــي الظــروف االســتثنائّية، فلســطين مســتمرّة«، التــي تــرّدد صداهــا حــول العالــم، والتــي مّكنتنــا مــن 
مضاعفــة جمهــور المتحــف وإذاعــة صيتــه. كان هــذا علــى صعيــد اإلنجــازات الكمّيــة، دون إغفــال الحفــاظ علــى 
نوعيــة العمــل، ســواء مــن حيــث االلتــزام باإلجــراءات اإلدارّيــة والمالّيــة المهنّيــة، أو اإلضافــة إلــى الجــودة فــي 
ــي وتعليمــي، وفكــري وترفيهــي وبصــري  ــا نقّدمــه مــن محتــوى معرفــي وفنّ ــم كّل م لغــة ومضمــون وتصمي

وإعامــي. 

وفــي ِختــام هــذه الُمقّدمــة، التــي ُتشــّكل عتبــًة لتقريــِر اســتثنائي لســنة اســتثنائّية، ُيســعدني أن أتقــّدم بعميــق 
الّشــكر لزمائــي فــي طاقــم المتحــف الفلســطيني، الذيــن بذلــوا كّل هــذا الجهــد فــي ظــروف شــاّقة مــن الضغــط 

النفســي نتيجــة التباعــد االجتماعــي، لكــن بطيبــة خاطــر وإيجابّيــة.

وأشــكر أيًضــا مجلــس إدارة المتحــف الجديــد، الــذي تمّكــن، فــي وقــٍت قياســي، مــن إرســاء قواعــد عمــل اســتعداًدا 
ــى تحقيــق المزيــد مــن األهــداف فــي العــام  ّــع إل ــى عهــد جديــد مــن االســتقالّية، إذ نتطل ــور بالمتحــف إل للعب

الجديــد، ذهاًبــا للّســير فــي هــذه الرحلــة الفلســطينّية الجميلــة والفريــدة. 



والقيم الرسالة  الرؤية، 

الرؤية
ثقافة فلسطينّية نابضة بالحياة.

الرسالة
 إنتاج ونشر تجارب معرفّية تحّررّية عن فلسطين، شعًبا وثقافة وتاريًخا، من خال 

برامج مبتكرة في فلسطين وحول العالم.

القيم

سهولة الوصول 
يبني المتحف الفلسطيني شراكات ويفيد المجتمعات الفلسطينّية أينما ُوجدت.

النوعّية
ينتج المتحف الفلسطيني محتوًى فكريًّا شامًا وموثوًقا.

اإلبداع واالبتكار
 يوّفر المتحف الفلسطيني أدواٍت ومفاهيم متجّددة ومحتوًى ُمبتكًرا، 

يقّدمها عبر منّصاته المختلفة.

الشفافّية 
المتحف الفلسطيني ُمساءل أمام المجتمع، ويحرص على المحافظة على ثقته.

االستقاللّية
المتحف الفلسطيني مؤّسسة مستقلّة دون أّية انتماءات سياسّية.

اإللهام
المتحف الفلسطيني منبع لألمل بمستقبل فلسطيني حّر.
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المعارض 8

يســعى المتحــف الفلســطيني مــن جملــة معارضــه إلــى خــرط الجمهــور العــام فــي عيــش الثقافــة والتاريــخ والفــن 
الفلســطيني، عبــر إنتــاج معرفــة موثوقــة قائمــة علــى البحــث، وإنتــاج روايــات جديــدة حــول فلســطين، لتوفــر بذلــك 

مرجًعــا للبحــث والتعلـّـم والتفاعــل. تشــّكل معــارض المتحــف حجــر األســاس لبرامــج المتحــف المختلفــة. 

 »َمدى الُبرتقال، رحالت بصرّية في المشهد الطبيعي: ملصقات سياسّية فلسطينّية 
ُمختارة من مجموعة المتحف«

شباط 2٠2٠ – نيسان 2٠2٠

افتتــح المتحــف الفلســطيني عــرض »َمــدى الُبرتقــال«، الــذي يبحــث فــي تمثيــات األرض والجغرافيــا والطبيعــة 
ــطيني -  ــف الفلس ــة للمتح ــة الدائم ــي المجموع ــودة ف ــّية الموج ــات السياس ــن الملصق ــزء م ــي ج ــطينّية ف الفلس
مجموعــة الملصقــات السیاســّیة الفلســطينّية. وهــي منحــة كريمــة مــن الســفير الســابق، علــي قــزق، وتحــوي 5٤٠ 
ــدى  ــاء »َم ــرار. ج ــل ج ــة أدي ــه القّيم ــل التســعينّيات. وأخرجت ــى أوائ ــر الســتينّيات وحت ــن أواخ ــت بي م ــا، ُصمِّ ملصًق
ــا، إلــى: بــذور التحــّرر، والنضــال كفعــٍل  ــا( أو موضوعيًّ ــا )رمزيًّ الُبرتقــال« فــي ٧ أقســام، تــم تقســيمها، أيقونوغرافيًّ
مؤنــث، والدمــار كمشــهد، وفلســطين تتجلــى، وفدائــي، وزهــر وحنــون، ورّد البرتقــال. ويعــدُّ هــذا العــرض األول مــن 

مجموعــة المتحــف الفلســطيني الدائمــة. 
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»ُطِبع في القدس: ُمْسَتْملون ُجُدد«
2٧ تّموز 2٠2٠ – شباط 2٠21

ــا فــي أشــهره األولــى  نظــًرا إلغــاق المتحــف بســبب الجائحــة، افتتــح المتحــف الفلســطيني معرضــه هــذا إلكترونيًّ
عبــر نشــر عــدد مــن أفــام الفيديــو التوضيحّيــة. ُنّظــم هــذا المعــرض بالشــراكة مــع متحــف الّتــراث الفلســطيني فــي 
ــع فــي القــدس: ُمْســَتملون ُجــُدد« هــو معــرض يبحــث العاقــة بيــن المطبوعــات  مؤّسســة دار الطفــل العربــي. »ُطِب
وأهــل المدينــة، ويعــدُّ المحّطــة الثانيــة فــي رحلــة معــرض »ُطِبــع فــي القــدس«، الــذي افُتِتــح فــي متحــف التــراث 
ــم  ــة والقي ــاء الجعب ــم به ــطيني القي ــف الفلس ــي المتح ــرض ف ــى المع ــرف عل ــدس 2٠18. أش ــي الق ــطيني ف الفلس

الضيــف عبــد الرحمــن شــبانة ومســاعدة القيــم ســاندي رشــماوي.

ــّرواق الزجاجــي،  ــة التــي تــّم تصميمهــا فــي ال رافقــت مســاحة المعــرض الرئيســّية فــي المتحــف الزاويــة التعليمّي
وتطويرهــا اســتناًدا لفكــرة المعــرض ومحــاوره األساســّية اســتكمااًل للبرنامــج التعليمــي، بحيــث تتناســب مــع زّوار 

المتحــف مــن األطفــال واليافعيــن.



1٠

ُه البحُر:   التحضير لمعرض »بلٌد وحدُّ
محّطات من تاريخ الّساحل الفلسطيني 1748 – 

»1948
آب 2٠21 – آب 2٠22

الفلســطيني  الّســاحل   2٠21 ســنة  فــي  المتحــف  يســتحضر 
األول  المعــرض  هــذا  ويعــدُّ  الســنوّي.  لمعرضــه  موضوًعــا 
للمتحــف الــذي يســتند إلــى بحــث معّمــق واستشــارة أكاديمّيــة 
منّــاع  عــادل  د.  قبــل  مــن  ياســين،  إينــاس  المعــرض   لقّيمــة 
ود. محمــود يزبــك. يختــار المعــرض الّســاحل الفلســطيني منــذ القــرن 
الّثامــن عشــر وحتــى اللّحظــة مســرًحا لــه، عابــًرا مــن مرحلــة متأّخــرة 
ــخ  ــى تاري ــذر الخــروج إل ــة باعتبارهــا ج ــة العثمانّي ــخ الّدول مــن تاري
فلســطين الحديــث والمعاصــر، مــروًرا باالســتعمار وتداعياتــه حتــى 

النكبــة. 

جــرى العمــل حتــى اآلن علــى وضــع اإلطــار الزمنــي للمعــرض، 
وتصميــم وإنتــاج األعمــال التركيبّيــة المرافقــة، واســتعارة القطــع 
وتســجيلها، والبحــث فــي األرشــيفات والمصــادر، وتصميــم وســائل 
المفاهيمّيــة  الورقــة  وإنتــاج  التاريخّيــة،  للروايــات  توضيحّيــة 

الرئيســّية المرافقــة. 

التحضير لمعرض الموسيقى في فلسطين
2٠23 – 2٠22

بــدأ المتحــف بالتحضيــر لمعــرض الموســيقى فــي فلســطين، والــذي 
ســيقام فــي الفتــرة بيــن 2٠22-2٠23، مــن خــال أول ورشــة عمــل 
تحضيرّيــة ُمغلقــة، وذلــك حســب النهــج الجديــد الــذي انتهجــه 
ــة المتخّصصــة  المتحــف منــذ نهايــة 2٠18 بوضــع اللّبنــات البحثّي
الورشــة  هــذه  إلــى  وُدعــَي  لمعارضــه.  التخطيــط  بــدء  قبــل 
مختّصــون وأكاديمّيــون وفنّانــون وأصحــاب مجموعــات ومؤرشــفون 

فلســطينّيون.

المعارض
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التعليمي12 البرنامج 

ُّمّيــة متســاوية لكافــة األفــراد  يقــوم البرنامــج التعليمــي علــى مجموعــة مــن األهــداف التــي تضمــن توفيــر فــرص تعل
ضمــن التجربــة المتحفّيــة، إذ يصّمــم ويخّطــط لربــط المعــارض المتنوعــة التــي يقــوم بهــا المتحــف مــع الجمهــور 
ُّمّيــة تســاعد فــي التفاعــل مــع محتــوى المعــارض، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، يعمــل  مــن خــال أنشــطة تعل
ُّمّيــة تســاعد فــي تعزيــز وتطويــر التجربــة المتحفّيــة لــدى الــزّوار مــن األطفــال وعائاتهــم،  علــى إنتــاج مصــادر تعل
ــي  ــم ف ــداف التعلي ــع أه ــى م ــا يتماش ــام، بم ــكل ع ــطين بش ــي فلس ــة ف ــة المتحفّي ــادر التعليمّي ــراء المص ــي إث وف
ــة، ومــع أهــداف التعليــم فــي  فلســطين كمــا تنظــر إليهــا وزارة التربيــة والتعليــم والمؤّسســات الرســمّية واألهلّي
العالــم. وكان لهــذا العــام منحــى خــاص نتيجــة لألزمــة التــي ســببتها الجائحــة، إذ تحّولــت كل األنشــطة إلــى أنشــطة 

إلكترونّيــة. نّفــذ البرنامــج التعليمــي حوالــي 2٠ فعالّيــــة شــارك فيهــا 5٠٠ شــخص: 

المساهمة في حملة »متحفك في بيتك« 

ــت  ــة، تضمن ــة الرقمّي ــطة التفاعلّي ــن األنش ــلة م ــر سلس ــذا عب كان ه
دعــوة الجمهــور إلنتــاج أعمــال فنّّيــة، وإنتــاج دليــل األطفــال لتصّفــح 

موقــع رحــات فلســطينّية. 

 سلسلة ورش عمل إلكترونّية 
لليافعين واألطفال

ورشة »العالم بأشكال أساسّية«.	 

ورشة »جمالّيات وتقنّيات التصوير بالهاتف الذكي«.	 

ورشة »صديقي الخيالي موجود فعًا!«.	 

ورشة »طباعة الغرافيك«.	 

ورشة »من الطباعة إلى اإلنتاج الفنّي«. 	 

ورشة »ترميم الوثائق المتضّررة جزئيًّا«. 	 

ورشة »كيف تبدو عائلتي في السادسة صباًحا؟«.	 

ورشة »يا جنّي، ُأريد كل شيء!«. 	 

ورشة »دار دور، الحروف تقفز عن السطور«.	 



 تنفيذ فضاء العائلة التفاعلي األّول، والمرافق  لمعرض 
»ُطِبع في القدس: ُمسَتملون ُجُدد«

فكــرة وتطويــر المحتــوى التعليمــي التفاعلــي: هنــا إرشــيد. فكــرة وتطويــر اإلخــراج البصــري للمحتــوى: عبــور 
الحّشــاش.

تــّم التخطيــط ليكــون الــرواق الزجاجــي داخــل المتحــف فرصــة للتعلــم وإثــارة فضــول جمهــور المتحــف مــن األطفــال 
حــول الكثيــر مــن األســئلة والمعــارف المتعلّقــة بالطباعــة فــي القــدس، لضمــان تجربــة تفاعلّيــة، ولنقــل محتــوى 
ــر الزمــن. اشــتمل  ــات الطباعــة وتحّوالتهــا عب ــة عملّي ــة حــول كاّف ــر أســئلتهم النقدّي معرفــي يســاعدهم فــي تطوي
ــة مســتوحاة مــن المعــرض، هــي: البيــان، صــور مغايــرة، رحــات، كلمــات متقاطعــة،  ُّمّي ــا تعل ــى 6 زواي الفضــاء عل

معــرض ُمتخّيــل، كركشــة فــي المطبعــة. 



1٤

سلسلة ندوات »إضاءات على ُمرّبين مقدسّيين«

فــي ظــّل الحالــة الّراهنــة التــي تشــهدها المــدارس فــي فلســطين، والُمعيقــات التــي يواجهــا قطــاع الّتعليــم، ســلّط 
المتحــف الضــوء علــى ُمرّبيــن مقدســّيين وضعــوا أفكارهــم الحداثّيــة حــول المدرســة موِضــَع التنفيــذ فــي لحظــات 
ــعب الفلســطيني، جــرى حتــى اآلن تنفيــذ ندوتيــن مــن ضمــن هــذه السلســلة: تاريخّيــة تكاثفــت فيهــا نكبــات الشَّ

الحداثــي«، 	  والفكــري  الّتربــوي  الّســكاكيني  خليــل  مشــروع  »مالمــح  األولــى:   النــدوة 
نفــذت النــدوة بالشــراكة مــع مركــز خليــل الســكاكيني وبمشــاركة كل مــن د. ســليم تمــاري، د. ماهر الشــريف، 

وأدارهــا د. أباهر الســّقا.

 النــدوة الثانيــة: »خليــل الّســكاكيني اآلن: تمّثــالت ممارســاته الّتربوّيــة فــي قطــاع الّتعليــم 	 
 فــي فلســطين«، نفــذت النــدوة بالشــراكة مــع مركــز خليــل الســكاكيني، وتحــدث فيهــا كّل مــن المرّبــي 
د. منيــر فاشــه، وســامر الشــريف )الملتقــى التربــوي العربــي(، ود. مهنّــد عبــد الحميــد، ود. ناجــح شــاهين، 

وأدارهــا د. أباهــر الســّقا.

مساق الفّن في التعليم

يضــّم المســاق سلســلة لقــاءات، ويهــدف إلــى توظيــف الفنــون عاّمــة ومعــارض المتحــف فــي التعليــم المدرســي، 
ــّن  ــف الف ــة، توّظ ــة ومجتمعّي ُّمّي ــّية تعل ــادرات مدرس ــاج مشــروعات ومب ــي إنت ــم ف ــن وطلبته ــراك الُمعلّمي ــر إش عب
كعملّيــة إنتاجّيــة تعكــس الخبــرة اإلنســانّية المتراكمــة فــي األدوات والــرؤى واالســتراتيجّيات. نّفــذ المســاق 
ــان، وبتمويــل مــن منحــة مشــروع  بالتعــاون مــع برنامــج البحــث والتطويــر التربــوي - مؤّسســة عبــد الُمحســن القطَّ
»الفنــون البصرّيــة: نمــاء واســتدامة« الممــّول مــن الّســويد، وشــارك فيهــا 1٤ مــن المعلميــن والمعلمــات مــن مختلــف 

ــطينّية. ــات الفلس المحافظ

تصوير قّصة »كاف في المتحف«

ابتكــرت قّصــة »كاف فــي المتحــف« لتأخــذ األطفــال فــي رحلــة إلكترونّيــة فــي معــرض »ُطِبــع فــي القــدس«. القّصــة 
مــن تأليــف ســارة زهــران، ومــن أداء القاصــة ميــرا أبــو هــال وعــزف الفنــان جــال نــادر.

 استكتاب سلسلة قصص موّجهة لألطفال عن تاريخ الفّن الفلسطيني 
على لسان أغراض الحياة اليومّية

ــن  ــّن، وم ــخ الف ــن تاري ــال ع ــة لألطف ــص موّجه ــلة قص ــتكتاب لسلس ــن اس ــة ع ــوة مفتوح ــي دع ــف ف ــن المتح أعل
ــارض المتحــف الســابقة  ــى مع ــتناًدا إل ــة، اس ــة الفنّّي ــخ فلســطين والحرك ــاول القصــص تاري ــه أن تتن المخطــط ل
والحالّيــة: »تحيــا القــدس«، و»غــزل العــروق: عيــن جديــدة علــى التطريــز الفلســطيني«، و»اقتــراب اآلفــاق: التحــّوالت 
الفنّّيــة للمشــهد الطبيعــي«، و»مــدى البرتقــال«، و»ُطِبــع فــي القــدس: ُمســتملوَن ُجــُدد«، ومعرضــِه القــادم، الســاحل 
الفلســطيني. أعلــن عــن االســتكتاب فــي أواخــر العــام 2٠2٠، وســيتم تشــكيل لجنــة تحكيــم مســتقلّة للنظــر فــي 

النصــوص واختيــار األفضــل منهــا للنشــر مــن خــال هــذا المشــروع.

التعليمي البرنامج 
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الجماهيري16 والتواصل  العام  البرنامج 

يســـعى البرنامـــج العـــام للمتحــف إلـــى إثــارة حالــة دائمــة مــن التفاعــل والحــوار مــع جمهــوره بمختلـــف اهتماماتـــه 
وفئاتـــه العمرّيـــة، وخلـــق مسـاحة تفاعلّيـة تســـمح للجمهور بالتعبيـر واالندماج بالعمـل الثقافـي. اسـتطاع البرنامـج 
ــف  ــر مــن أل ــا أكث ــة شــارك فيه ــذ 23 فعالّيــ ــُدد« تنفي ــع فــي القــدس: ُمســَتْملون ُج ــق لمعــرض »ُطِب ــام المرافـ العـ
شــخص، تنّوعــــت بيــــن ورش عمـــل فنّّيـــة وثقافّيــة إلكترونّيــة ووجاهّيــة، وجــوالت افتراضّيــة ووجاهّيــة، وعروض 
فنّّيــة أدائّيــة، ومســرحّية وموســيقّية تفاعلّيـــة، وجلســـات استكشــاف لألعمــال الفنّّيــــة والمجموعــات عــــن ُقــــرب، 
وغيرهــا مــن الفعالّيــات التــي ترتكــز فــي األساس علــى تقديــم المعرفــة وبنــاء تجربــة متحفيـّة غيـر تقليدّية. 

وجــاءت علــى النحــو التالــي:

جوالت من خالل أفالم فيديو قصيرة

معــرض »ُطِبــع فــي القــدس: ُمســَتْملون ُجــُدد«: نّفــذت سلســلة مــن 
ــت:  ــة، تضّمن ــق القيمي ــا فري ــة المصــّورة قّدمه ــوالت التعريفّي الج
تناولــت  جــوالت مفصلــة  أربــع  مــن  وسلســلة  ترحيبيــة  جولــة 

محّطــات المعــرض المختلفــة. 

جوالت وجاهّية في معرض »ُطِبع في القدس«

تــّم تنفيــذ سلســلة مــن الجــوالت الوجاهّيــة فــي المعــرض، بواقــع 
جولــة كل شــهر منــذ افتتاحــه، برفقــة فريــق القيميــة.

 فعاليات استكشاف األعمال الفنّّية والمجموعات عن ُقرب 
تناولت المعروضات والمواضيع التالية

كليشيه خريطة سياحّية من المطبعة العصرّية مع الباحث طارق البكري. 	 

كتاب »حدائق الخط العربي« مع الخّطاط ساهر الكعبي.	 

1٠٠ عام على المطبعة التجارّية، مع صاحب المطبعة السيد توفيق حبش.	 

تاريخ فّن التجليد في القدس، مع فرج نصر الله وجاك برسكيان.	 

آخر الوّراقين في الُقدس، مع الباحث فهد فهمي األنصاري، وبالشراكة مع مؤّسسة الرؤيا الفلسطينّية - 	 
 +Y مشروع منصة

عرض الفيلم الوثائقي »5 دقائق عن بيتي«، للمخرجة ناهد عواد.	 

مقابلة ُمسجلة مع األسيَرين الُمحرََّرين، عبد الله أبو غضيب وخليل عاشور.	 

ورشات عمل فنّّية وثقافّية 

ورشة مراقبة النباتات وتصويرها فنيًّا مع الفنّانة إليزابيث تسدل	 

تناولــت أساســّيات الرســم مــن خــال المراقبــة عبــر مراقبــة ورســم مجموعــة مــن أجمــل الزهــور والنباتــات التــي تزهــر 
فــي موســم الربيــع. 
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 ورشة أشخاص عبر الزمن 	 
مع الفنّانة األدائّية رهام إسحق

تطّرقت الورشة إلى فكرة األعام والشخصّيات الفلسطينّية 
التاريخّية، والمستلهمة من مشروعي المتحف الفلسطيني »رحات 

فلسطينّية« واألرشيف الرقمي.

 ورشة ُصنع في فلسطين، بالشراكة مع حوش 	 
الفّن الفلسطيني والفنان عاهد إزحيمان

تمحورت الورشة حول أختام العامات الّتجارّية التي حملتها 
المنتوجات الفلسطينّية قبل وبعد االحتال، واستهدفت الفنانين 

المبتدئين وخريجي وطاب كلية الفنون والتصميم وعدد من 
المهتمين.

ورشة عمل متخّصصة في الحفاظ على األرشيفات	 

هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمشروع »األرشيف من أجل 
الرَّقمنة«، والذي ينفذه المتحف الفلسطيني.

بإيدينا: ورشة عملية للحفاظ على األرشيفات	 

ُتعد هذه الورشة بمثابة استكمال للورش التي نّفذها المتحف منذ 
العام الماضي، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة 

ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على المجموعات األرشيفّية في 
فلسطين.

عروض فنّّية أدائّية ومسرحّية وموسيقّية

 أداء مسرحي مصّور »مسرحية صاحب الكرمل« 	 
مع الفنان عامر حليحل وعدد من الممّثلين

تجّسد محّطات من حياة الصحفي نجيب نصار، صاحب جريدة 
الكرمل.

 تركيب صوتي »صمت ٌمقتبس« 	 
مع الفنان مقاطعة

ُأنتجت هذه المقطوعة الصوتية عبر مزج أصوات أدوات وماكينات 
الطباعة القديمة والحديثة في محاولة لمحاكاة الوضع السياسي 

واالقتصادي واألكاديمي للمدينة.

القدس عربية: تمثيالت موسيقّية مع المغنية 	 
األوبرالية مريم تماري والعازف فادي ديب 

ُأطلق الحفل الموسيقي الممّيز إلكترونيًّا، في سابقة تقنّية هي 
األولى ضمن نشاطات المتحف، وتضّمن برنامًجا موسيقيًّا يضّم 

ألحاًنا لملّحنين وشعراء وُكّتاب فلسطينّيين.

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 
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ألعاب 

 صّمم البرنامج العام، لعبَتين خال العام 2٠2٠، ُمتاحَتين على منّصات التواصل االجتماعي للمتحف، هما:
لعبة الحدائق، لعبة »القدس بين الكلمات«.

أنشطة ُمجتمعّية

يوم العائلة المفتوح: قطف الزيتون

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 

https://learningapps.org/display?v=prgfrbtnj20&fbclid=IwAR3RQVPlCIuCB3woMwigFHRNW76ED7tGyNPR_78Lepomr6PTpFnbzBaqobk 
https://learningapps.org/display?v=prgfrbtnj20&fbclid=IwAR3RQVPlCIuCB3woMwigFHRNW76ED7tGyNPR_78Lepomr6PTpFnbzBaqobk 
https://learningapps.org/13454315?fbclid=IwAR37Ql7uSopyt0onI5G9_o6OnSncdcKPZTCYITXkKoy8oGB6WLKEESFhzTA 
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المعرفي2٠ البرنامج 

تــّم إطــاق البرنامــج المعرفــي فــي منتصــف نيســان 2٠19، ليقــوم علــى سلســلة مــن المحاضــرات والنــدوات وحلقــات 
النقــاش، وإطــاق إصــدارات المتحــف، إذ يســعى إلــى اســتضافة باحثيــن فلســطينّيين وعالمّييــن لتوســيع وتعميــق 

النقــاش الفكــري والمعرفــي حــول الثيمــات التــي تتناولهــا معــارض المتحــف المختلفــة. 

وتنفيــًذا الســتراتيجّية المتحــف البرامجّيــة، والتــي تغّطــي األعــوام 2٠19-2٠23، أطلقــت الدائــرة البحثّيــة 
والمعرفّيــة مشــروع المنــح البحثّيــة حــول الثقافــة الفلســطينّية، والــذي يهــدف إلــى ســّد الثغــرات المعرفّيــة حــول 
تاريــخ الفــّن فــي فلســطين، ويســعى إلــى التوثيــق لتاريــخ الحركــة الفنّّيــة مــن القــرن التاســع عشــر إلــى تســعينّيات 
ــت  ــه. وعليــه، تّم ــة األخــرى فقــد كانــت مرتبطــة بمعــارض المتحــف ورؤيت ــا المشــاريع البحثّي القــرن الماضــي. أّم
ــة. وتعتبــر  ــة واإلنجليزّي ــة باللّغتيــن العربّي ــة، وبلــغ عــدد المقترحــات المقّدمــة 1٠٧ بحثّي تغطيــة 18 منحــة بحثّي
ــى الدرجــات  ــوا عل ــم، ممــن تحّصل ــح تقــدم لدراســة الثقافــة الفلســطينية لباحثيــن مــن حــول العال ــر حزمــة من أكب
األكاديميــة العليــا، بفضــل تمويــل ســخّي مــن غاليــة وعمــر القّطــان. وكانــت عناويــن المشــاريع البحثّيــة المطروحــة 

كمــا يلــي:

تاريخ الفّن في فلسطين من القرن التاسع عشر وحّتى أواخر القرن العشرين )التسعينّيات( وخطاباتِه.	 

الّساحل الفلسطيني: من أواخر العهد العثماني وحّتى الوقت الحاضر.	 

تاريخ الّطباعة في القدس.	 

رؤًى جديدة للّثقافة الفلسطينّية الُمعاصرة.	 

كمــا قــام البرنامــج بعقــد مجموعــة مــن المحاضــرات والنــدوات وفعاليــات إطــاق الكتــب لتعميــق النقــاش الفكــري 
والثقافــي حــول معــرض »ُطِبــع فــي القــدس: ُمســَتْملون ُجــُدد«، وكانــت الفعاليــات كمــا يلــي:

ندوة وجاهية حول »األولياء والمزارات اإلسالمّية في فلسطين«
ــه  ــان فــي كتاب ــق كنع ــذي أعــده اســتكمااًل لبحــث د. توفي ــا للبحــث ال ــا ُمعّمًق ــان روي عرًض ــدم الباحــث أرب حيــث ق

ــطين«. ــي فلس ــامية ف ــزارات اإلس ــاء والم ــوان »األولي بعن

محاضرة »القدس باللّيل حلوة: عن محاوالت المقدسّيين الُمستمّرة في استعادة المكان«
تحــدث فيهــا كل مــن بشــار أبــو شمســية وداوود الغــول، وناقشــت الرّحــات الّسياســّية البديلــة والمواجهــة للرّحــات 

الّســياحّية الّصهيونّيــة حــول هوّيــة المدينــة.

حوار مرئي ومسموع »تصميم فلسطين«
مــع الزميلــة أديــل جــرار، والقيــم الضيــف عبــد الرحمــن شــبانة، واألســتاذ دنيــس صبــح، والزميلــة مــرح خليفــة. تناولت 
ــم  ــة الّتصمي ــارب عاق ــش ويق ــري ُيناق ــي نظ ــّقين: األّول تاريخ ــن ش ــم م ــوع الّتصمي ــة موض ــة اإلذاعّي ــذه الحلق ه
ــة  ــم والّطباع ــم الّتصمي ــا ناقشــت مفاهي ــة، كم ــم العالمّي ــركات الّتصمي واســتخداماته الّسياســّية الفلســطينّية بح

وتطبيقاتهــا وسياســاتها فــي الّســياق الفلســطيني منــذ الّثــورة إلــى الوقــت الّراهــن. 
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محاضرة »هنا القدس: موجز تاريخ الصحافة في فلسطين«
تحدث فيها كل من عماد األصفر وبال شلش. رّكزت المحاضرة على تاريخ الّصحافة منذ االنتداب حتى النّكبة.

سلسلة لقاءات حوارّية »الكتابة من القدس وعنها«
ضّمــت حــوارات مــع بعــض اأُلدبــاء المقدســّيين، هــم: محمــود شــقير، وليانــة بــدر، ومايــا أبــو الحيــات، حاورهــم الزميــل 

بــدر عثمــان، وذلــك إللقــاء نظــرة ُمعّمقــة علــى الكتابــة عــن القــدس بيــن الماضــي والحاضــر.

حلقة نقاش »المناهج كساحة حرب: أسرلة الّتعليم في القدس المحتلّة«
تحــدث فيهــا كل مــن النشــطاء أنــوار قــدح، وهنــادي قواســمي وأحمــد فتيحــة، ورّكــزت حلقــة النّقــاش علــى الّتعليــم 
ــي  ــطينّية ف ــدارس الفلس ــى الم ــرائيلّية عل ــج اإلس ــرض المناه ــتمرّة لف ــرائيلّية الُمس ــاوالت اإلس ــدس والمح ــي الق ف
المدينــة، كمــا اســتعرضت الخلفّيــة الّتاريخّيــة لمحاولــة أســرلة المناهــج منــذ نكســة حزيــران 196٧، وكيفيــة 

ــا. مقاومته

مدّونة صوتّية »نداء - نداء - نداء«
تحدث فيها كلٌّ من اإلعامّية رند خضير والقّيم عبد الرحمن شبانة، عن فترة االنتفاضة األولى في القدس.

ندوة حديث األربعاء »القدس في المخيال الّثقافي الفلسطيني«
ــل  ــم الزمي ــات، حاوره ــو الفي ــد أب ــب محم ــرف والكات ــوري، ود. روان ش ــهيل خ ــيقار س ــن الموس ــا كل م ــدث فيه تح
د. ســليم أبــو ظاهــر. بحثــت النــدوة فــي تمّثــات مدينــة القــدس فــي المخيــال الّثقافــي الفلســطيني علــى ثاثــة 
مســتويات: األّول يتعلـّـق باألغنّيــة العربّيــة والفلســطينّية، والّثانــي بالفــّن الّتشــكيلي، بينمــا يتعلـّـق الّثالــث بــاألدب 

العربــي بالّتحديــد.

ُمحاضرة »األرشيف نظريًّا، األرشيف فلسطينيًّا«
تحدث فيها الزميل د. سليم أبو ظاهر.

ندوة إطالق كتاب »بدو النّقب وبئر الّسبع 100 عام من الّسياسة والنّضال«
تحــدث فيهــا كل مــن المؤلــف د. منصــور النصاصــرة والزميلــة مــرح خليفــة. الكتــاب مــن منشــورات جامعــة كولومبيــا- 
نيويــورك، وجــاء هــذا اإلطــاق فــي ســياق نــدوة عقدهــا المتحــف فــي العــام الماضــي بعنــوان »الّتخطيــط الحضــري 

واالســتيطان: النّقــب نموذًجــا«.

المعرفي البرنامج 
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 المؤتمر الّسنوي الّثاني للمتحف الفلسطيني
»القدس التي ُهنا، القدس التي ُهناك: إضاءات َمعرفّية وَتحّوالت ُمجتمعّية«

أصــّر المتحــف علــى تنظيــم مؤتمــره الســنوي الثانــي هــذا العــام رغــم ظــروف الجائحــة، تتويًجــا لفعالّيــات البرنامــج 
المعرفي.

ــا، ُمســتكمًا مــا  ــا واجتماعيًّ وجــاء المؤتمــر للبحــث فــي مركزّيــة الُقــدس فــي المخيــال الفلســطيني سياســيًّا وثقافيًّ
ــر عنهــا  ــدٍس واحــدة ُيعبَّ بــدأه المتحــف فــي البحــث واإلضــاءة علــى القــدس، فــي ضــوء مقولــة وجــود أكثــر مــن ُق
ضمــن الِمخيــال الفــردي والجماعــي، وُأخــرى بعيــدة ُمحاطــة بالجــدار والحواجز العســكرّية وال يســتطيع الفلســطينّيون 

الوصــول إليهــا.

افتتحــت مديــر عــام المتحــف، د. عادلــة العايــدي- هنّيــة، المؤتمــر بكلمــة رّكــزت فيهــا علــى أهّمّيــة عقــد المؤتمــر 
ــة حضــور القــدس فــي  ــى أهّمّي الســنوي للمتحــف كجــزء مــن اســتراتيجّية البرنامــج البحثــي والمعرفــي، ُمشــيرة إل
ــة القــدس فــي  ــار حــول اســتعادة مركزّي ــة قّدمهــا د. عصــام نصَّ ــدأ المؤتمــر بمداخل برامــج وأنشــطة المتحــف. ثــم ب

ــي للقــدس. م فيهــا مامــح مــن التاريــخ الحرفــي والفنّ الّثقافــة والفنــون، قــدَّ

ــا«، و»أيــام القــدس: عــن  ُعقــد المؤتمــر فــي ثــاث جلســات، تحــت عنــوان »حــول مركزيــة القــدس مؤسســاتيًّا وثقافيًّ
تجــارب المقدســّيين فــي الصمــود«، و»القدس، الواقع والمســتقبل«. تضّمن المؤتمر أوراًقا قّدمهــا كلٌّ من األكاديميين 
 والكتــاب: د.  عصــام نصــار، د. ســليم أبــو ظاهــر، د. مها الســمان، د. أحمد أســعد، د. أريج صباغ-خوري، د غســان حايقة، 
 د. فيــروز شــرقاوي، الصحفــي عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط، الكاتــب علــي مواســي، الباحــث ياســر قــوس، د. كاميليــو بوانــو، 
د. ناهــد حبيــب اللــه. وســيعمل المتحــف خــال العــام 2٠21 علــى نشــر األوراق البحثيــة التــي ُقّدمــت فــي المؤتمــر 
ــَر الُمداخــات كاملــًة علــى قنــاة المتحــف الفلســطيني علــى منّصــة يوتيــوب. فــي مطبوعــة ورقّيــة باللغتيــن، كمــا وفَّ

المعرفي البرنامج 



23



المطبوعات2٤

ــة، رافــق  ــة واإلنجليزّي أصــدر المتحــف الفلســطيني خــال العــام 2٠2٠ مجموعــة مــن المطبوعــات المتنّوعــة، معظمهــا باللّغتيــن العربّي
ــع فــي القــدس: ُمســَتملوَن ُجــُدد«2٠2٠ و»تحيــا القــدس« 2٠1٧، فــي حيــن جــاء بعضهــا اآلخــر علــى هامــش برامــج  بعضهــا معرَضــي »ُطِب

المتحــف ومشــاريعه الرئيســية، وهــي علــى النحــو التالــي:
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Printed in Jerusalem:  
Mustamlounطُِبــع في القــدس: ُمســتَملون ُجُدد

239

 دليل معرض 
»ُطِبع في القدس: ُمسَتملون ُجُدد«

يتتّبع محّطات المعرض الرئيسية ليكّون دليًا للزائر أثناء تجواله في قاعة العرض الرئيسّية. 

 كتالوغ 
»ُطِبع في القدس: ُمسَتملون ُجُدد«

يتتّبــع ثيمــات المعــرض ومعروضاتــه الرئيســية، مــن خــال ضــم صــور للمعــرض ونصــوص لقيمــي 
المعــرض الزميــل بهــاء الجعبــة والقيــم الضيــف عبــد الرحمــن شــبانة. كمــا يضــّم الكتالــوغ مقــااًل 
بعنــوان »أمهــات المطابــع وأثرهــا فــي نشــوء الثقافــة الفلســطينية«، للمــؤّرخ محمــد ســليمان، 
ومقــااًل بعنــوان »القــدس وتبــّدالت شــوارعها« للكاتــب محمــود شــقير، إضافــة إلــى مســرد زمنــي 

مــن إنتــاج القّيمــة المســاعدة ســاندي رشــماوي. 

 كتالوغ 
»تحيا القدس« 

ــا للبحــث المرافــق  ــا لثيمــات المعــرض الرئيســّية، وموّثًق صــدر الكتالــوغ باللغــة العربيــة، ُمتتّبًع
للمعــرض، والــذي أعّدتــه قّيمــة المعــرض الضيفــة ريــم فّضــة، والــذي ســعى إلــى تســليط الضــوء 
علــى حاضــر مدينــة القــدس الُمعــاش، ُمستكشــًفا المدينــة باعتبارهــا نموذًجــا شــهد نشــوء العولمــة 
ــات  ــات وُملصق ــة ومطبوع ــات فنّّي ــات ومجموع ــااًل وتركيب ــوغ أعم ــتعرض الكتال ــا. يس وانهياره
ومــواد ســمعّية ُعرضــت للمعــرض، كمــا يحتــوي علــى صــور لـــ 1٧ عمــًا فنيًّــا عالميًّــا ُمكلًّفــا، ُثّبتــت 
فــي حدائــق المتحــف ومســاحاته الخارجّيــة، إضافــة إلــى اســتعراض للمســاهمات المجتمعّيــة التــي 

قّدمهــا المتحــف عبــر دعمــه لعــدد مــن المؤّسســات المقدســّية مــن خــال برنامجــه العــام. 
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 ُمجلّدا
»حيوات مقدسّية في سَير المدينة والناس« 

«Jerusalem Lives: Biography and the 
Convoluted Modernity of Jerusalem»

 ُمجلّــدان يضّمــان مختــارات مــن دورّيــة حولّيــات القــدس 
عــن  تصــدران  اللتيــن   Jerusalem Quarterlyو
ــن  ــدان ضم ّ ــدر الُمجل ــطينّية. ص ــات الفلس ــة الدراس مؤّسس
ــطينّية  ــات الفلس ــة الدراس ــف ومؤّسس ــن المتح ــراكة بي ش
فــي إطــار معــرض »تحيــا القــدس«، ويضــّم كلٌّ منهمــا 

نصوًصــا حــول حيــوات شــخصّيات مقدســّية مختلفــة.

In this volume:

Saint-Marie Alphonsine and  
the Resurrection of Jubra’il Dabdoub 
Jacob Norris

Adele Azar  
Public Charity and Early Feminism 
Salim Tamari

A Liminal Existence in Jerusalem  
Al-Baq’a 1949 
Issam Nassar

Sophie Halaby  
Palestinian Artist of the Twentieth Century 
Samia Halaby 

I Went to Defend Jerusalem in Cordoba  
Memoirs of a Palestinian Communist  
in the Spanish International Brigades 
Najati Sidqi

Jerusalem
 Lives: Biography and the Convoluted M

odernity of Jerusalem
      Selected Essays from

 the Jerusalem
 Q

uarterly

 حيوات مقدسيّة 
في ِسيَر المَدينة والنَّاس

المُحّرر: سليم تماري

في هذا المجلّد:

 رؤية مغايرة لمركزيّة القدس 
 دروس من تاريخ المدينة

عصام نّصار

 الشيخ حسن اللّبدي 
 سبعة مشاهد من ذاكرة مفقودة

نظمي الجعبة 

 إسحق الشامي ومعضلة 
 العربي اليهودي في فلسطين

سليم تماري

 النخبة المقدسية 
 علماء المدينة وأعيانها

عادل مّناع

 ذكريات الطفولة 
 الحياة الشعبية، والتعليم، 

 والوعي السياسي في القدس قبل ١٩٤٨
روشيل ديفيس   
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الـــقــــدس حـــولـــّيـــات  مـــن  ُمــخــتـــارات 

The Floral Heritage of Palestine

A Garden  
Among the Hills

كتالوغ الحدائق

صدر في كتاَبين منفصلَين باللّغتين العربّية واإلنجليزّية، 
تحت عنوان: »حديقة على قّمة الّتّل: مشهدّية 

النّباتات في فلسطين«
 «A Garden Among the Hills:  

The Floral Heritage of Palestine» 
ــق  ــوّزع فــي حدائ ــي تت ــات الت ــة النبات ــق اإلصــدار لهوّي يوّث
المتحــف، ومعلومــات تاريخّيــة ولغوّيــة وأحيائّيــة، وبيئّيــة 
وصّحّيــة، وجمالّيــة وطّبّيــة واجتماعّيــة حــول كل نبتــة. 
تــروي حدائــق المتحــف، كمــا هــذا الكتــاب، حكايــة التاريــخ 
ــة.  ــه المختلف ــي فــي فلســطين خــال مراحل الزراعــي والنبات
ــا  ــاعر زكري ــاب الش ــن الكت ــة م ــخة العربّي ــة النس ــد مقدم أع
ــه  ــة من ــخة اإلنجليزّي ــة النس ــّد ُمقّدم ــن أع ــي حي ــد، ف محم

ــر تســدل. ــور عم الدكت

 بروشور عرض 
»مدى البرتقال«

يغّطــي البروشــور أقســام العــرض فــي بحثــه فــي تمثيــات 
جــزء  فــي  الفلســطينّية  والطبيعــة  والجغرافيــا  األرض 
الدائمــة  المجموعــة  ضمــن  السياســّية  الملصقــات  مــن 
للمتحــف الفلســطيني - مجموعــة الملصقــات السياســّية 

الفلســطينّية. 

المطبوعات
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دليل الحفاظ على األرشيفات وترميمها

ُيقــّدم الدليــل الصــادر باللغــة العربّيــة مجموعــة مــن اإلرشــادات والنصائــح للمختّصيــن والمهتّميــن 
بالحفــاظ علــى األرشــيفات وترميمهــا. يهــدف مشــروع »الترميــم مــن أجــل الرقمنــة«، والــذي يأتــي 
هــذا اإلصــدار كأحــد مخرجاتــه، إلــى حفــظ الذاكــرة الجمعّيــة للفلســطينّيين، وإتاحــة المجــال 
للباحثيــن والُمهتّميــن لاســتفادة مــن التاريــخ الرقمــي، حيــث ُتؤخــذ نســخ مــن الوثائــق المرّممــة 

وُتحفــظ فــي أرشــيف المتحــف الرقمــي. 

سارة زهران
سمر قرّش
هنا إرشيد

رسومات: براء العاوور

 المجموعة القصصّية المصّورة لألطفال 
»هناك هناك بعيًدا في اللّون«

اإلصــدار القصصــي األول فــي أدب الطفــل للمتحــف. يضــّم الكتــاب مجموعــة مــن القصــص التــي 
نتجــت عبــر التفاعــل مــع التجــارب الفنّيــة والحســّية، والفكرّيــة لألطفــال، واليافعيــن وعائاتهــم. 
ُأنتــج هــذا اإلصــدار بدعــم ســخّي مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ومؤّسســة 
ــّول مــن  ــاء واســتدامة« المم ــة: نم ــون البصري ــر منحــة مشــروع »الفن ــان، عب ــد الُمحســن القطَّ عب
الســويد. وكتبتهــا كل مــن الزميــات ســارة زهــران وهنــا إرشــيد مــن وحــدة البرنامــج التعليمــي فــي 
المتحــف، وســمر قــّرش، مــن ســتوديو العلــوم - برنامــج البحــث والتطويــر التربــوي فــي مؤّسســة 

عبــد المحســن القّطــان، ورســومات بــراء العــاوور.

المطبوعات



2٧



المجموعات28

ستوديو الترميم من أجل الرقمنة

ــروع  ــتقبال المش ــة الس ــدات الازم ــل المع ــطيني بكام ــف الفلس ــى المتح ــي مبن ــم ف ــر الترمي ــز مختب ــا لتجهي الحًق
وإطاقــه خــال العــام 2٠19، انتهــى المتحــف مــن تجهيــز وتأثيــث المختبــر بالكامــل اســتعداًدا للمرحلــة القادمــة مــن 
المشــروع، وبــدأ الفريــق بالعمــل علــى ترميــم بعــض الوثائــق ضمــن المجموعــات التــي تــرد إلــى مشــروع األرشــيف 
ــق  ــة الوثائ ــة لرقمن ــروع، مخّصص ــة بالمش ــة خاص ــدة رقمن ــث وح ــز وتأثي ــى تجهي ــل عل ــرى العم ــا ج ــي. كم الرقم
والمخطوطــات التــي ســيتّم العمــل علــى ترميمهــا فــي مختبــر الترميــم. وســتوديو الترميــم ممــّول مــن قبــل صنــدوق 
الحمايــة الثقافــي التابــع للمجلــس الثقافــي البريطانــي، وبالشــراكة مــع لجنــة الرقمنــة والثقافــة واإلعــام والرياضــة 

فــي مجلــس العمــوم البريطانــي.

التبّرع بمجموعات للمتحف الفلسطيني

ــى تبّرعــات قّيمــة بمجموعــات متنّوعــة مــن  حصــل المتحــف الفلســطيني خــال األعــوام 2٠18 و2٠19 و2٠2٠ عل
ــن  ــة، كان م ــه ومشــاريعه المختلف ــاح الســتخدامات برامج ــة، وُتت ــة المتحــف الدائم ــى مجموع ــا، لُتضــّم إل أصحابه

أبرزهــا:

 	 ،Lamentation and Resolution بعنوان Ron Waddams لوحة للفنان البريطاني الراحل
وهي لوحة تعبيرية تجريدية عن مجزرة صبرا وشاتيا. 

عمل الفنان ستيف سابيّا – No Man’s Land: وهي مجموعة من ثاث لوحات فوتوغرافّية عرضها 	 
في معرض »اقتراب اآلفاق«، ليبيعها ويقّدم ريعها لصالح البرنامج التعلمي في المتحف. 

 مجموعة أعمال فنية لبعض الفنانين المشاركين في معرض »اقتراب اآلفاق«: عيسى ديبي، أسد عّزي، 	 
بشير مخول، سميرة بدران، يزن خليلي، حازم حرب، بسمة الشريف، حسن ضراغمة، جمانة عبود، سهى 

شومان. 

مجموعة أثواب فلسطينّية تراثّية: وتضّم ما يزيد عن 8٠ ثوًبا فلسطينيًّا، تبّرعت بها لجنة الحفاظ على 	 
 التراث الفلسطيني في الواليات المتحدة األمريكّية 

  ”The Committee for the Preservation of the Palestinian Heritage CPPH“
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االفتراضي3٠ الرقمي  والحضور  التواصل 

)www.palarchive.org( األرشيف الرقمي

ــا  ــة 181,62٤ عنصــًرا مرقمًن ــت برقمن ــي تكلّل ــى، والت ــة األول ــى المرحل ــل عل ــي العم ــى مشــروع األرشــيف الرقم أنه
ومتضّمًنــا فــي 122,692 ســجاًّ أرشــيفيًّا، ويجــري العمــل علــى تدقيــق المــواد المتبقيــة لرفعهــا علــى موقــع المشــروع 

اإللكترونــي خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2٠21 

ــة التــي تعنــى بالعمــل  ــد مــن المؤّسســات المحلّّي أســس المشــروع لعقــد عــدد مــن الشــراكات األرشــيفّية مــع العدي
ــة  ــي للدراســات االجتماعّي ــز العرب ــع مــدى الكرمــل – المرك ــرة تفاهــم م ــع مذك ــم توقي ــد ت األرشــيفي والبحثــي، وق

ــة الشــركاء. ــع مــع بقي ــا، ويجــري اســتكمال العمــل للتوقي ــة فــي حيف التطبيقّي

 دعــم المشــروع إصــدار كتــاب باللغــة الفرنســّية يتضمــن مجموعــة مــن الصــور الفوتواغرافّيــة مــن مجموعــة المصــّورة 
الفرنســية »جــوس دراي«، والتــي توثــق نماذًجــا مــن الحيــاة اليوميــة فــي مدينــة جنيــن، وتضمــن نصوًصــا للســفيرة 

ليلــى شــهيد والفيلســوف إدغــار مــوران واألكاديمــي د. ســاري حنفــي.

)www.paljourneys.org( رحالت فلسطينّية

يعتبــر موقــع رحــات فلســطينّية موســوعة تفاعلّيــة رقمّيــة للقضّيــة الفلســطينّية، تســتعرض التجربة الفلســطينّية 
ــد،  ــف بع ــم ُتكتش ــي ل ــص الت ــداث والقص ــة واألح ــير الذاتّي ــة والس ــع التاريخّي ــرة بالوقائ ــّددة، زاخ ــا المتع بجوانبه
والتــي تســعى مجتمعــة إلــى تكويــن روايــة شــاملة متناميــة ُتبــرز الــّدور الفّعــال الــذي لعبــه الفلســطينّيون 
ــن  ــا ع ــة حاليًّ ــل المغّيب ــود واألم ــة والصم ــص المقاوم ــتحضار قص ــروع الس ــعى المش ــا يس ــم. كم ــع تاريخه ــي صن ف
ــن المتحــف الفلســطيني ومؤسســة الدراســات  ــا. وهــو مشــروع مشــترك بي ــة عالميًّ ــة الفلســطينّية المتداول الرواي
الفلســطينّية، بالتعــاون مــع »تصويــر فلســطين« )Visualizing Palestine( . تتكــّون منّصــة المشــروع الرقمية 
حاليًّــا مــن قســمين: »المســرد الزمنــي« مــن إعــداد مؤسســة الدراســات الفلســطينّية، و»قصــص« مــن إعــداد المتحــف 

الفلســطيني.
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وإعالم32 وتشبيك  ز  تميُّ إضاءات: 

تمّيــزت مســيرة المتحــف الفلســطيني خــال 2٠2٠ بعــدد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد التكّيــف مــع الجائحــة وعــدد 
الــزوار والمشــاركين فــي فعالياتــه، والتشــبيك والتغطيــة اإلعامّيــة. وكان مــن أبــرز تلــك المحّطــات:  

مع إعالن حالة الطوارئ، المتحف الفلسطيني يسارع إلى إطالق حملة تحت عنوان 
»متحفك في بيتك« 

فــي  جــاءت  والتــي   ،2٠2٠ آذار  فــي  الحملــة  هــذه  المتحــف  أطلــق 
موّفــًرا  والعالــم،  فلســطين  تعيشــها  التــي  الخاّصــة  الظــروف  ظــّل 
الّرقمّيــة،  لــزّواره تجربــة متحفّيــة معرفّيــة وتعليمّيــة عبــر منابــره 
وســم وتفعيــل  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى   ومنّصاتــه 

 #MuseumfromHome

تضّمنــت الحملــة إنتــاج سلســلة فيديوهــات قصيــرة، مــن بينهــا: جولــة 
مصــّورة فــي عــرض »َمــدى الُبرتقــال«، مــع ترجمــة إلــى اللغــات اإلنجليزّية 

والفرنســّية واإلســبانّية، إضافــة إلــى عرضــه بلغــة اإلشــارة.

كمــا أنتــج المتحــف فيديــو »مكتباتنــا، صورنــا، ووثائقنــا، متاحفنــا الصغيــرة لنحافــظ عليهــا«، قــدم فيــه إضــاءات 
ــي ونوثقــه«،  ــى فيديــو »لنتشــارك التاريــخ العائل ــى األرشــيفات فــي المنــزل، إضافــة إل ــى خطــوات للحفــاظ عل عل
ــا لألطفــال احتفــااًل بليلــة العيــد. وفــي فيديــو قصيــر، ُقّدمــت إضــاءة ســريعة علــى موقــع »رحــات  وفيديــو تعليميًّ

فلســطينّية«.

وضمــن هــذه الحملــة، عمــل المتحــف علــى تكثيــف حضوره، مــن خال العديــد مــن المنشــورات التعليمّيــة والتاريخّية 
والفنّيــة والتفاعلّيــة، مــن بينهــا: »لنتشــارك قراءاتنــا فــي المنــزل«، و»لغــز فــي األرشــيف«، و»التحــّدي العالمــي: بيــن 
الفــّن والحجــر الصّحــي«، شــاركت فيــه عــّدة متاحــف حــول العالــم. وفــي »الغاليــري االفتراضــي« اســتقبل المتحــف 
مشــاركات فنّّيــة مــن هــواة فلســطينّيين وعــرب. عــرض المتحــف أيًضــا ثاثــة أفــام عــن فلســطين مــع المؤّسســة 

الثقافّيــة الفلســطينّية الناشــئة دار يوســف نصــري جاســر للفــن والبحــث. 

المتحف مثاٌل لمتاحف عالمية تخّطت الحجر الصّحي بإبداع وفاعلية

فــي 2٠2٠ أدرج المجلــس الدولــي للمتاحــف ICOM المتحــف الفلســطيني كمثــال لمتاحــف عالمّيــة تخّطــت الحجــر 
الصّحــي بإبــداع وفاعلّيــة فــي نشــرة توعوّيــة ألعضائــه حــول العالــم.

المتحف الفلسطيني ُيحيي مناسبات عالمّية ووطنّية عبر الواقع االفتراضي

ــاء  ــة، كإحي ــداث سياســّية محلّي ــي للمتاحــف، وأح ــوم العالم ــرى تدشــين المتحــف الفلســطيني والي ــا ذك ــن بينه م
ــام 19٤8، ونشــرة  ــة الع ــل نكب ــي والسياســي للفلســطينّيين قب ــي والثقاف ــخ االجتماع ــن التاري ــة م لحظــات حميم

ــران 196٧   ــر بنكســة حزي ــي تذّك ــاالت والصــور الت ــن المق ــة م ــة بمجموع ــة خاّص إلكترونّي
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المتحف الفلسطيني ُينّظم حملة »80 قّصة وثوب من 
الّشتات للبالد« لجمع التبّرعات التشاركّية

الفلســطيني، أطلــق  المــاّدي  المــوروث  الحفــاظ علــى  وفــي ســياق 
المتحــف حملــة التمويــل الجماعــي األولــى، برعايــة بنــك فلســطين، 
ــى  الراعــي الباتينــي والشــريك االســتراتيجي للمتحــف، والــذي هــدف إل
إعــادة 8٠ ثوًبــا مــن الواليــات المتحــدة األمريكّيــة إلــى فلســطين. 
وأحــرزت الحملــة نجاًحــا فــاق التوقعــات، أّدت إلــى إثــراء المقتنيــات 

الدائمــة للمتحــف.

المتحف الفلسطيني ينتهي من تركيب ألواح الخاليا الشمسّية

ــى  ــا عل ــا شمســّية، وربطه ــواح خاي ــب أل ــة، انتهــى المتحــف مــن تركي ــق للبيئ ــى أخضــر صدي ــدوره كمبن ــًزا ل تعزي
ــذروة(، لتغّطــي اســتهاك مبنــى  ــو واط بال ــى KWp 230 )كيل ــة تصــل إل ــاء، بقــدرٍة إنتاجّي شــبكة شــركة الكهرب

ــنوي مــن الطاقــة بالكامــل. المتحــف الّس

المتحف الفلسطيني يشارك في سلسلة لقاءات وجلسات حوارّية ورقمّية

شــارك المتحــف فــي سلســلة مــن الجلســات الحوارّيــة والّرقمّيــة اســتضافت مديــر  عــام المتحــف، د. عادلــة العايــدي-
هنّيــة، وهي:

لقاء »مجلس« الثقافي اإللكتروني الذي عقدته مؤّسسة بارجيل للفنون بإدارة الشيخ سلطان القاسمي،	 

الملتقــى العربــي االفتراضــي األول حــول اليــوم العالمــي للمتاحــف، والــذي عقــد تحــت شــعار »المتاحف للمســاواة: 	 
ــّوع واإلدماج« التن

حديــث إلكترونــي تحــت عنــوان »المتاحــف ودور العــرض فــي مواجهــة التحّديــات والتغّيــرات العالمّيــة«، نّظمــه 	 
المتحــف الوطنــي األردنــي للفنــون الجميلــة

ــة 	  ــة الجالي ــة للجن ــون« التابع ــادرة »فن ــه مب ــي، نّظمت ــن دب ــارات م ــي اإلم ــطينّية ف ــة الفلس ــع الجالي ــاء م لق
ــارات ــي اإلم ــطينّية ف الفلس

الملتقــى العربــي للتــراث الثقافــي 2٠2٠ تحــت عنــوان »األصالــة والمجتمــع وحفــظ التــراث فــي الفكــر العربــي«، 	 
نّظمــه المكتــب اإلقليمــي لحفــظ التــراث الثقافــي فــي المنطقــة العربّيــة )إيكــروم - الشــارقة(.

وإعالم وتشبيك  ز  تميُّ إضاءات: 



وإعالم3٤ وتشبيك  ز  تميُّ إضاءات: 

الفعاليات

ــل فــي إضــاءة خاّصــة عــن المتحــف الفلســطيني قدمهــا  نجــح المتحــف وآرت دبــي فــي بنــاء تعــاون إعامــي تمّث
آرت دبــي لجمهــوره علــى منصتــه Art Dubai’s Planetary Feed، والتــي تضّمنــت فيديــو تحدثــت خالــه د. 
عادلــة العايدي-هنّيــة عــن عمــل المتحــف ورســالته وبعــده العالمــي، إضافــة إلــى عــرض لفيديــو الجولــة اإللكترونّيــة 
لعــرض »َمــدى الُبرتقــال«، وذلــك ضمــن حملــة »متحفــك فــي بيتــك« التــي أطلقهــا المتحــف الفلســطيني خــال فتــرة 

الحجــر المنزلــي. 

لقاءات تشبيكّية وشراكات

ــي  ــرة الّتعــاون الّدول ــر تطبيــق زووم، بوزي ــة، عب ــة العايدي-هنّي ــام المتحــف الفلســطيني، د. عادل ــر ع التقــت مدي
ــي اإلســباني  ــاون الّدول ــة الّتع ــن عــن وكال ــاو Ángeles Moreno Bau، وممّثلي ــو ب اإلســباني أنخليــس مورين
فــي القــدس. وافتتحــت د. العايــدي- هنّيــة اللّقــاء عبــر تقديــم تعريــف عــام عــن المتحــف ودوره فــي تعزيــز الهوّيــة 
ــاء  الفلســطينّية، وســعيه لتعزيــز ترابــط الفلســطينّيين ببعضهــم البعــض فــي فلســطين والّشــتات. وتضّمــن اللّق
ــة والخاّصــة فــي  إضــاءة علــى الّشــراكات التــي يعمــل المتحــف الفلســطيني علــى تطويرهــا مــع المؤّسســات العاّم
فلســطين وخارجهــا، والّشــراكات المحتملــة مــع بعــض المتاحــف والمؤّسســات الّثقافّيــة اإلســبانّية، التــي كانــت قــد 

بدأتهــا د. العايــدي- هنّيــة خــال زيارتهــا إلســبانيا فــي أواخــر 2٠19 

عقــد المتحــف الفلســطيني لقــاء مــع مديــر عــام لجنــة إعمــار الخليــل، الســيد عمــاد حمــدان، لبحــث ســبل التعــاون 
والشــراكة مــا بيــن المتحــف ولجنــة إعمــار الخليــل، خاّصــة فــي مجــال تأســيس متحــف تفســيري فــي البلــدة القديمــة 

فــي الخليــل.



35 وإعالم وتشبيك  ز  تميُّ إضاءات: 

الزوار

أعداد الزّوار الفعلّيين واالفتراضّيين

2٠192٠2٠

132٧ زائر2٠8٠٠ زائرزّوار فعلّيون

1185 مشارك-المشاركون الفعلّيون يف الفعاليات الرقمية

2٧5683 مشاهدة26٧186 مشاهدةمشاهدات عىل مواقع التواصل االجتماعي

2512 زائر ومشارك2٠8٠٠ زائرالعدد اإلجمايل للزّوار الفعلّيين
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إعالم

حظي المتحف الفلسطيني خال العام بتغطية إعامية تمّثلت في )53( ماّدة إعامّية في وسائل اإلعام الدولية، 
و)253( ماّدة في وسائل اإلعام العربّية والمحلّية، وكان من أبرز ما ُنشر:

»المتحف الفلسطيني«: أرشيف ورحات إلى »أرض البرتقال«، صحيفة األخبار اللبنانّية. 

الطباعة كفعل مقاومٍة ثقافّي حضارّي في القدس! صحيفة األّيام.

المتحف الفلسطيني في بيتك... مبادراٌت رقمّية وجوالت افتراضّية في زمن كورونا، فرانس 2٤ 

المتحف الفلسطيني يفتح أبوابه من جديد أمام الجمهور، مونت كارلو الدولّية.

المتحف الفلسطيني يفتتح معرض )ُطِبع في القدس.. ُمسَتْملون ُجُدد( إلكترونًيا، رويترز.

»ُطِبع في القدس، ُمسَتْملون ُجُدد« معرض المتحف الفلسطيني الجديد، مونت كارلو الدولّية.

المتحف الفلسطيني يفتتح معرض »ُطِبع في القدس« – فيديو، فضائّية رؤيا.

The museum without borders: a new perspective on Palestine one click away, 
Sekka magazine. 

Arts in the Time of Coronavirus:  Solidarity, Innovation and Change, Washington 
Report on MEA. 

I 30 musei del mondo che piacciono a Elle Decor Italia, Elle Décor - Italian. 

How the region’s art sector is adapting under COVID-19, Middle East Institute. 

وإعالم وتشبيك  ز  تميُّ إضاءات: 

https://al-akhbar.com/Literature_Arts/287450
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=141cc249y337429065Y141cc249
https://www.france24.com/ar/20200424-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20200424-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://www.mc-doualiya.com/chronicles/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A/20201009-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.reuters.com/?edition-redirect=de
https://www.mc-doualiya.com/programs/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%88/20200726-%D8%B7%D9%8F%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%92%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://sekkamag.com/2020/08/08/8260/
https://sekkamag.com/2020/08/08/8260/
https://www.wrmea.org/music-and-arts/arts-in-the-time-of-coronavirus-solidarity-innovation-and-change.html
https://www.wrmea.org/music-and-arts/arts-in-the-time-of-coronavirus-solidarity-innovation-and-change.html
https://www.elledecor.com/it/architettura/g32943000/musei-piu-belli-del-mondo/
https://www.mei.edu/multimedia/podcast/how-regions-art-sector-adapting-under-covid-19
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وإدارّية38 مالّية  أمور 

ُأّســس المتحــف الفلســطيني مــن ِقبــل مؤّسســة التعــاون، التــي بــدأت العمــل علــى فكــرة المتحــف منــذ تســعينّيات 
القــرن الماضــي، بينمــا بــدأت عملّيــة اإلنشــاء الفعلــي للمتحــف خــال 2٠12. ومــّذاك والمتحــف الفلســطيني يمّثــل 
ــا ُيحيــُل  أهــّم مشــاريع مؤّسســة التعــاون، ويقــع تحــت مّظلتهــا المالّيــة، بالتالــي، فــإّن عــدم اســتقال المتحــف ماليًّ
إلــى أّن تقاريــر مؤّسســة التعــاون المالّيــة شــاملة للتفاصيــل المالّيــة لمشــروعها األهــّم المتحــف الفلســطيني، علًمــا 

ــا، ومنشــورة علــى موقــع مؤّسســة التعــاون للجمهــور العــام.  ــا وخارجيًّ أّن هــذه التقاريــر هــي تقاريــر ُمدّققــة داخليًّ

ــة مســتقبلّية  ــن التعــاون والمتحــف عاقــة اســتراتيجّية وثيقــة، مــع رؤي ــدُّ العاقــة بي ــياق، تع وضمــن هــذا الّس
ــن.   ــن الُمقبلي ــال العامي ــن المؤّسســة اأُلّم خ الســتقالّية المتحــف ع

صورة لطاقم المتحف الفلسطيني في حدائق المتحف أواخر عام 2٠19  
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راكات٤٠
ّ

والش التمويل 

ــة الوســائل واألدوات،  ــم يّدخــروا ُجهــًدا لدعــم المتحــف الفلســطيني بكاّف تضــمُّ هــذه القائمــة أفــراًدا ومؤّسســات ل
ــكر وعظيــم االمتنــان،  ُم منهــم جميًعــا، كلٍّ باســمِه ولقبــِه، بعميــق الشُّ وإّننــا إذ نفتخــُر بدعمهــم وعطائهــم، نتقــدَّ
ــز صمــود الشــعب الفلســطيني،  ــا نحــو تعزي ــذي ســُيمّكننا مــن تحقيــق أهدافن ــِة هــذا العطــاء ال ّــُع لديموم ونتطل

ــات حديثــة لتاريــخ فلســطين وثقافتهــا.  ــا إلــى تطويــر فضــاٍء ثقافــي معرفــي خــّاق وُمنتــج، وبنــاء مروّي ذهاًب

ماحظة: األسماء ضمن القائمتين ُمرّتبة أبجديًّا. 

المانحون األفراد
إلين مختفي

تيما خوري

زياد خوري

غالية وُعمر القّطان

كلير كرستين

د. كوكب شبارو

د. ليلى أبو لغد

ليلى القّدومي

ليندا الشّوا

نسرين ويعقوب ربيع

منير كالوتي

ياسمين القّدومي

المؤّسسات المانحة
بنك فلسطين

التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع )ألِف(

شركة المشروبات الوطنية كوكا كوال/ كابي 

صندوق أركاديا

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

المركز الثقافي البريطاني

مؤّسسة منى وباسم حشمة

الوكالة السويدّية للتنمية الدولّية من خال مؤّسسة عبد الُمحسن القّطان



لتعزيــز ثقافــة فلســطينّية  الفلســطيني مؤّسســة ثقافّيــة مســتقلّة، مكّرســة  المتحــف 
ــاج  ــي إنت ــاهم ف ــف، ويس ــّدم المتح ــي. ُيق ــي والدول ّ ــتوّيين المحل ــى المس ــة عل ــة وحيوّي منفتح
ــة  ــر بيئــة حاضن ــد، كمــا يوّف ــات عــن تاريــخ فلســطين وثقافتهــا ومجتمعهــا بمنظــور جدي رواي
للمشــاريع اإلبداعّيــة والبرامــج التعليمّيــة واألبحــاث المبتكــرة، وهــو أحــد أهــّم المشــاريع الّثقافيــة 
الُمعاصــرة فــي فلســطين، وأحــد أهــم مشــاريع مؤّسســة التعــاون، المؤّسســة األهلّية الفلســطينّية 
ــي  ــطينّيين ف ــانّية للفلس ــة واإلنس ــاعدة التنموّي ــر المس ــى توفي ــدف إل ــي ته ــة، الت ــر الربحّي غي

ــان.  ــي لبن ــات الفلســطينّية ف فلســطين، والتجّمع

المتحف الفلسطيني

شارع المتحف، ص.ب ٤8، بيرزيت، فلسطين

هاتف: 19٤8 29٤ 2)٠( 9٧٠+

فاكس: 1936 29٤ 2)٠( 9٧٠+

info@palmuseum.org :البريد اإللكتروني

 palmuseum@activities.org :للتسجيل لألنشطة والجوالت

palmuseum.org :لمزيد من المعلومات

تابعونا على فيسبوك: المتحف الفلسطيني

@palmuseum :تويتر

palmuseum :إنستغرام

المتحــف الفلســطيني حاصــل علــى جائــزة اآلغــا خــان للعمــارة 2٠19، ويحمــل الشــهادة الذهبّيــة 
للريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة )LEED( مــن المجلــس األمريكــي لألبنيــة الخضــراء.

www.palmuseum.org

http://info@palmuseum.org
http://palmuseum@activities.org
http://palmuseum.org

