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عمر القّطان
رئيس مجلس إدارة المتحف الفلسطيني

شــهد العــام 2021 ُجملــًة مــن اإلنجــازات الهاّمــة فــي المتحــف 
ــل  ــي تعطي ــا ف ــة كورون ــتمرار جائح ــم اس ــك رغ ــطيني، وذل الفلس
الحيــاة االجتماعّيــة والثقافّيــة فــي فلســطين. واليــوم، وفــي ظــّل 
ــى أنفســنا،  ــا ســنتفّوق عل ــى ثقــٍة بأّنن تراجــع الجائحــة، فإّننــي عل
ــر  ــن أكث ــنكون قادري ــا، وس ــا ونوًع ــا، كمًّ ــن إنجازاتن وســنضاعف م
علــى الحفــاظ علــى جــودة برامجنــا ومعارضنــا، إلنجــاز غايتنــا 
األســمى، أال وهــي تقديــم خدماتنــا وإنتاجاتنــا التعليمّيــة والفنّيــة 
والتثقيفّيــة إلــى جمهورنــا داخــل فلســطين المحتلـّـة وفــي المهجــر.

ومــن هنــا، فإّننــي أنتهــز الفرصــة لتقديــم جزيــل شــكري والعرفــان لزمالئــي وزميالتــي ضمــن طاقــم المتحــف علــى 
تفانيهــم، ولمجلــس اإلدارة علــى جهودهــم المتواصلــة والدؤوبــة فــي توفيــر الدعــم المــاّدي والمعنــوي والفكــري، 
ــّس  ــي أم ــو ف ــة التأســيس، وه ــي مرحل ــزال ف ــا ي ــوٍح م ــيٍّ َطم ــّزز دور المتحــف الفلســطيني كمشــروٍع وطن ــا يع بم

ــا نحــو تحقيــق رســالته.  الحاجــة الســتقبال كّل أشــكال الدعــم التــي ســتدفعه ُقُدًم

وُيســعُدني هنــا أن أذكــر أّن المتحــف الفلســطيني حصــل، خــالل العــام المنصــرم، مــن مجلــس وزراء الســلطة الوطنّيــة 
الفلســطينّية ووزارة الداخلّيــة علــى رخصــة عملــه كمؤّسســٍة سويســرّيٍة مســتقلٍّة لهــا فــرٌع فــي فلســطين، تحت اســمه 
ــة،  الجديــد »المتحــف الفلســطيني – غيــر حكومــي«، وأّننــا نجحنــا فــي تطويــر عــدٍد مــن سياســات العمــل الداخلّي
ــا  ــاء والمــوارد البشــرّية والماليــة، فــي خطــوٍة نحــو تثبيــت عملن ــة واالقتن ــة الداخلّي مــن بينهــا سياســات الحاكمّي

كمؤّسســة مســتقلّة ذات رؤًى مســتقبلّية وطموحــة. 

وفــي النهايــة، فإّننــي أتوّجــه بجزيــل الشــكر واالمتنــان مــن جميــع المؤّسســات واألفــراد الداعميــن لرؤيــة المتحــف 
وبرامجــه ومشــاريعه، ال ســّيما جمهورنــا الكريــم، علــى ســخائهم وعطائهــم الكريــم، وثقتهــم المســتمرّة بمنجزاتنــا 

وخطواتنــا نحــو المســتقبل. 

م. مع تمنّياتي لكم جميًعا بسنٍة جديدٍة مليئٍة باإلنجاز والتقدُّ

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

ــرور،  ــهى الّس ــق، س ــة التدقي ــس لجن ــان، رئي ــام كنع ــات، بّس ــج والمجموع ــة البرام ــس لجن ــد، رئي ــو لغ ــى أب  د. ليل
رئيــس لجنــة تنميــة المــوارد، موّفــق بيبــي، أميــن الصنــدوق، د. ممــدوح العكــر، سوســن الفاهــوم، ســيرين حليلــة، 
د. عمــر تســدل، د. هنيــدة غانــم، جمــال أبــو علــي، د. آمــال بشــارة، د. يــارا الشــريف، ناديــة ســحويل، بّســام ســلفيتي.

ُمقّدمة
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 د. عادلة العايدي-هنّية
المدير العام للمتحف الفلسطيني

ــام  ــم؛ الع ــن أيديك ــام 2021 بي ــنوّي لع ــر الّس َنســعد بوضــع الّتقري
ــي،  ــر المنزل ــة والحج ــق الجائح ــن نف ــف م ــه المتح ــرج من ــذي خ ال

ــدة. ــج جدي ــركائه ببرام ــوره وش ــاء جمه ــاَد للق وع

ــدة،  ــة جدي ــا انطالق ــورِه وجاهيًّ ــاء جمه ــودة المتحــف للق ــت ع مّثل
الفلســطينّية،  الجماهيــر  مــع  الّتواصــل  اســتمرار  علــى  ســت  ُأسِّ
والُمحّبــة لفلســطين عبــر الحــدود مــن خــالل اإلنترنــت، وذلــك بفضل 
تنظيــم سلســلة فعالّيــات مكّثفــة ومبتكــرة أطلقتهــا البرامــج 

ــة للمتحــف، مثــل إخــراج حلقــات بودكاســت، وتنظيــم برنامــج عــاّم بحثــي يمــزُج بيــن الطرحيــن األكاديمــي  العاّم
ــازن  ــح مخ ــنوي، وفت ــه الس ــرح معرض ــف ُتمس ــاءات المتح ــي فض ــة ف ــرحّية متنّقل ــاج مس ــي، وإنت ــي- الفنّ والثقاف
ــة،  ــور مــن خــالل جــوالت دورّي ــام الجمه ــاّدي الفلســطيني أم ــراث الم ــن الت ــة م ــه الدائم المتحــف لعــرض مقتنيات

ــر.  ــن التقري ــا ضم ــورة تفصيليًّ ــدة مذك ــات عدي ــاطات وفعالّي ــى نش ــًة إل إضاف

ُه البحــُر: محّطــات مــن  جــت هــذه االنطالقــة الجديــدة للمتحــف بافتتــاح معرضــه الســنوي الخامــس »بلــٌد وحــدُّ وتوِّ
ــد نهجــه الجديــد إلنتــاج المعرفــة حــول فلســطين، والُمتمّثــل فــي توليفــٍة  ــاحل الفلســطيني«، والــذي ُيجسِّ تاريــخ السَّ
ــة ُمتعــّددة  ــة وتصميمّي ــة، وتدّخــالت فنّّي ــة غنّي ــَم، ومــاّدٍة وثائقّي َتجمــُع بيــن عــرض إنتــاج معرفــي تاريخــي ُمحّك
ــا. بهــذا،  الوســائط، ومحّطــات تفاعلّيــة للكبــار والصغــار، لخلــق مســاحات لمالمســة تجــارب الماضــي حّســيًّا ومعرفيًّ
ــاحل عبــر قــروٍن عــّدة،  ر المعــرض بيئــة غامــرة لــزّوارِه، يعيشــون، مــن خاللهــا، تجــارَب وإنجــازات شــعب هــذا السَّ يســخِّ
بمرافقــِة مطبوعــات وفعالّيــات عاّمــة وتربوّيــة وفكرّيــة وترفيهّيــة ومجتمعّيــة، ُيقّدمهــا المتحــف علــى مــدار العــام.
وال بــدَّ مــن اإلشــارة إلــى أّن مــا َميَّــز إنجــاز هــذا المعــرض، فضــاًل عــن محتوياتــه وبيئتــه، طريقــة تنظيمــه مــن خــالل 
ــة لطاقــم  ــر والتخّصصــات، مــع إســهامات غنّي ــف الدوائ ــر جهــود الزميــالت والزمــالء فــي المتحــف مــن ُمخَتل تضاف

استشــاري مــن األكاديمّييــن والباحثيــن والمصّمميــن والفنّانيــن.

وضمــن الّســياق األوســع، لقــد اســتمرَّ المجتمــع الفلســطيني بمعايشــِة أهــوال االحتــالل مــن خــالل حمالته ضّد شــعبنا، 
ــاحل، والحــرب علــى أهلنــا فــي غــّزة. أّمــا نحــُن فــي عائلــة المتحــف،  كانــت أبــرز محّطاتهــا قمــع هّبــة القــدس والسَّ
ــا بــدوان، وهــو مدنــي أعــزل، لروحــه الرحمــة ولعائلتــه  فقــد عايشــنا هــذه التجربــة عــن ُقــرب، بفقــدان زميلنــا زكرّي

ــلوان.  الصبــر والسُّ

ــة  ــم كاّف ــام رغ ــذا الع ــزة ه ــوًدا ُممّي ــوا جه ــن بذل ــي الذي ــي وزمالئ ــر لزميالت ــكر والتقدي ــّدم بالّش ــام، َأتق ــي الِخت وف
ــة عــن فلســطين، شــعًبا  ــة َتحرُّرّي ــاج ونشــر تجــارب معرفّي ــي إنت ــة ف ــق رســالة المتحــف المتمّثل ــات، لتحقي التحّدي
ــكر موصــول ألعضــاء مجلــس إدارة المتحــف، وكاّفــة المؤّسســات الشــريكة والداعمــة، التــي  وثقافــًة وتاريًخــا. والشُّ

ــة.  ــة الفلســطينّية الجميل ــذه الرحل ــة ه ــى مواصل ــن وتحــرص عل ُتمكِّ

ُمقّدمة



والقيم والرسالة  الرؤية 

الرؤية 
ثقافة فلسطينّية نابضة بالحياة. 

الرسالة

إنتاج ونشر تجارب معرفّية تحّررّية عن فلسطيني، شعًبا وثقافًة وتاريًخا، من خالل برامج 
ُمبتكرة في فلسطين وحول العالم.

القيم

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

النوعّية
ينتج المتحف الفلسطيني محتوًى فكريًّا شاماًل 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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المجموعات8

إنشاء قاعدة بيانات خاّصة ومستقلّة ألرشفة وعرض مجموعة المتحف الدائمة

ــة. ويســعى  ــة المتحــف الفلســطيني الدائم ــق لمجموع ــات توّث ــدة بيان ــج catalog it إلنشــاء قاع ــار برنام ــم اختي ت
المتحــف مــن هــذه الخطــوة إلــى أرشــفة وتصنيــف مجموعتــه بهــدف توفيرهــا الحًقــا للجمهــور عبــر منّصــة مجانّيــة 

متخّصصــة. 

التبّرع بمجموعات للمتحف الفلسطيني

ــة 	  ــة مــن فرنســا، والتــي تبّرعــت بهــا د. نبيل تســلّم المتحــف الفلســطيني مجموعــة األثــواب والقطــع التراثّي
النشاشــيبي. تضــّم المجموعــة 10 أثــواب وقطــع تراثيــة، وعــدًدا مــن أشــرطة نــادرة مــن أغانــي الثــورة 

ــي.  ــرن الماض ــبعينّيات الق ــى س ــود إل ــطينّية، تع الفلس

 	 ،CPPH اكتملــت المجموعــة التراثّيــة التــي تبّرعــت بهــا الســّيدات مــن لجنــة الحفــاظ علــى التــراث الفلســطيني
والتــي تضــّم 240 قطعــة تراثيــة، تــّم العمــل علــى تخزينهــا وترتيبهــا وتصنيفهــا تحضيــًرا لعملّيــة التوثيــق.

مــن جهــة أخــرى، تــم وضــع لوحــات تذكارّيــة علــى مدخــل غرفــة مجموعــات المتحــف، تكريًمــا وتخليــًدا ألســماء 	 
كاّفــة المتبّرعيــن بمجموعــات تراثّيــة وفنّّيــة مختلفــة للمتحــف منــذ افتتاحــه. 
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االفتراضي10  - الرقمي  والحضور  التواصل 

األرشيف الرقمي

ــة الثانيــة مــن مشــروع أرشــيف المتحــف الفلســطيني الرَّقمــي، إذ 	  شــهد األّول مــن آذار 2021 انطــالق المرحل
أنهــى الفريــق حتــى نهايــة العــام العمــل علــى أرشــفة وترجمــة وتحريــر مــا يزيــد عــن 54,000 مــاّدة أرشــيفّية 

مرقمنــة، أتيحــت للجمهــور عبــر موقــع األرشــيف الرقمــي. 

ــمي، 	  ــر رس ــكل غي ــي، بش ــيف الرقم ــروع األرش ــد لمش ــي الجدي ــع اإللكترون ــطيني الموق ــف الفلس ــق المتح أطل
ــور.  ــة للجمه ــواّد المتاح ــد الم ــى رصي ــاف إل ــدة ُتض ــيفّية جدي ــاّدة أرش ــف م ــي 36 أل ــه بحوال ــت تغذيت وتّم

تــّم االنتهــاء مــن تجهيــز دليــل الوصــوف األرشــيفّية، والُمعــّد بمعاييــر أكاديمّيــة، كمــا تــّم االنتهــاء مــن إنجــاز 	 
دليــل تقنــي الســتخدام منّصــة األرشــفة اإللكترونّيــة المعتمــدة، وتــّم تعميــم الدليليــن علــى فريــق المشــروع 

ليشــّكال مرجًعــا للعمــل األرشــيفي. 

أنجــز مشــروع األرشــيف الرقمــي مــا مجموعــه 6 إضــاءات غّطــت العديــد مــن المجموعــات األرشــيفّية التــي وصــل 	 
إليهــا فريــق األرشــيف الرقمــي، تناولــت مواضيــع وثيمــات فــي ســياقات أرشــيفّية واجتماعّيــة مختلفــة ذات 
ــى موقــع المتحــف وموقــع األرشــيف  ــة، ونشــرت عل ــة واالقتصادّي ــة االجتماعّي عالقــة بنمــاذج الحيــاة اليومّي
الرقمــي. مــن بيــن اإلضــاءات: »التطريــز: مــن المحلـّـي إلــى العالمــي«، و»مجموعــة األســتاذ محّمــد فهــد حمــود«، 

و»شــهادات اللقــاح: األرشــيف الحاضــر«. 

www.palarchive.org

http://www.palarchive.org
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المعارض12

يســـعى المتحف الفلســـطيني مـــن جملة معارضـــه إلـــى خـــرط الجمهـــور العـام فـي عيـــش الثقافـــة والتاريـخ والفـن 
الفلسـطيني، عبـر إنتـاج معرفـة موثوقـة قائمـة علـى البحـث، وإنتـاج روايـات جديـدة حـول فلسـطين، لتوفـّر بذلـك 

مرجًعـــا للبحـــث والتعلم والتفاعـــل، إذ تشـــّكل معـــارض المتحـــف حجـر األساس لبرامـــج المتحـف المختلفة.

معرض »ُطِبع في القدس: ُمسَتملون ُجُدد«
27 تّموز 2020 – شباط 2021

تــّم االنتهــاء مــن الجــوالت الخاّصــة بمعــرض »ُطِبــع فــي القــدس: ُمســَتملون ُجــُدد«، والتــي بــدأت بتاريــخ 21 تمــوز 
2020، وجــاء تقديــم الجولــة الختامّيــة فــي 28 شــباط 2021. كمــا وجــرى العمــل علــى تفكيــك المعــرض خــالل شــهر 
ــة دار  ــي ومؤّسس ــل العرب ــة دار الطف ــن مؤّسس ــى كلٍّ م ــليمها إل ــتعارة وتس ــات الُمس ــع المجموع ــع قط آذار، وتجمي
األيتــام اإلســالمّية فــي القــدس. أشــرف علــى المعــرض القّيــم بهــاء الجعبــة والقّيــم الضيــف عبــد الرحمــن شــبانة. 
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ُه البحُر:   إطالق المعرض الجديد »بلٌد وحدُّ
محّطات من تاريخ الّساحل الفلسطيني«

29 أيلول 2021 – 31 تشرين األّول 2022

ــاحل الفلســطيني« بتاريــخ 29  ُه البحــُر: محّطــات مــن تاريــخ الّس ــٌد وحــدُّ ــق المتحــف الفلســطيني معرضــه »بل أطل
ــخ  ــن تاري ــات م ــُر« محّط ُه البح ــدُّ ــٌد وح ــرض »بل ــّدم مع ــرين األّول 2022. ُيق ــى 31 تش ــتمر حت ــول 2021، ويس أيل
الّســاحل الفلســطيني فــي الفتــرة بيــن 1748 - 1948، ويتتّبــع اإلمكانّيــات الُمســتقبلّية عبــر إخضــاع تجــارب الماضــي 
ــل والمراجعــة. ينطلــق المعــرض مــن منتصــف القــرن الثامــن عشــر ويتوّقــف عنــد العــام 1948، ُمتيًحــا بذلــك  للتأمُّ
ــى  ــن. أشــرفت عل ــاٍم مــن الزّم ــي ع ــى طــول مئَت ــّدت عل ــة امت ــات تاريخّي ــر محّط ــة عب ــّددة لحــدث النّكب ــراءة ُمتج ق
المعــرض القّيمــة الضيفــة إينــاس ياســين والقيــم المســاعد أحمــد األقــرع وباستشــارة أكاديمّيــة مــن د. عــادل منــاع 

ود. محمــود يزبــك. 

ويتكــّون المعــرض مــن 4 أقســام هــي: صعــود عــّكا وصعــود يافــا والنّكبــة واالســتمرار والبقــاء، إضافــة إلــى مدخــل 
المتحــف الــذي يعــرض أفالًمــا وصــوًرا وثائقّيــة، والــرواق الزجاجــي المخّصــص لعــرض تدّخــالت فنّّيــة وزاويــة للــزّوار 
ــي والصــور  ــة واألرشــيف الورقــي والصوت ــدد مــن المعروضــات الوثائقّي ــه لع ــالت. فضــاًل عــن ضّم ــال والعائ األطف
التــي جمعهــا المتحــف مــن عــّدة مصــادر محلّّيــة وعالمّيــة، وخرائــط ومحّطــات تفاعلّيــة، إضافــة إلــى أعمــال فنّّيــة 
للفنّانيــن عبــد عابــدي وأميــر الزعبــي وديمــا الســروجي ومنــار الزعبــي وبشــار خلــف ساشــا خــوري وســوزان غروثويــس 
وشــريف ســرحان وعيســى غريــب وناصــر ســومي ونــور أبــو هشــهش ومقتنيــات معــارة مــن قبــل أمجــد غنــام وجــورج 

األعمــى وعامــر الشــوملي.
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التحضير لمعرض الموسيقى
2024 – 2023

يخّطــط المتحــف إلقامــة معــرض يتنــاول الموســيقى موضوًعــا لــه 
فــي مطلــع العــام 2023، وتــّم الُمضــّي قدًمــا بخطــوات عديــدة حتــى 
ــاون  ــات، بالتع ــة والمجموع ــرة القيمّي ــق دائ ــام فري ــث ق اآلن، حي
مــع الفنّــان الموســيقي رمــزي أبــو رضــوان، بإنجــاز البحــث المســحي 
ــي  ــيقى ف ــول الموس ــواّد ح ــاول م ــي تتن ــيفات الت ــق باألرش ّ المتعل
ــات  ــم معروض ــور وقوائ ــن ص ــواّد، م ــذه الم ــر ه ــطين، وتوفي فلس
وكتــب ومقــاالت وروابــط تســجيالت وأفــالم، وســيبدأ العمــل علــى 
ــاء  ــة بن ــة القادم ــرة القريب ــة خــالل الفت ــة المفاهيمّي ــر الورق تطوي
ــطينّيين  ــن الفلس ــن الباحثي ــد م ــا العدي ــة صاغه ــى أوراق بحثّي عل

ــن فــي الموســيقى.   ــن المتخّصصي والعالمّيي

المعارض
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التعليمي16 البرنامج 

ــة  ــاوية لكاّف ــة متس ُّمّي ــرص تعل ــر ف ــن توفي ــي تضم ــداف الت ــن األه ــة م ــى مجموع ــي عل ــج التعليم ــوم البرنام يق
ــم ويخّطــط لربــط المعــارض المتنّوعــة التــي يقــوم بهــا المتحــف مــع  ــة، إذ يصّم ــة المتحفّي األفــراد ضمــن التجرب
ُّمّيــة تســاعد فــي التفاعــل مــع محتــوى المعــارض. كمــا يعمــل علــى إنتــاج مصــادر  الجمهــور مــن خــالل أنشــطة تعل
ُّمّيــة تســاعد فــي تعزيــز وتطويــر التجربــة المتحفّيــة لــدى الــزّوار مــن األطفــال وعائالتهــم، وفــي إثــراء المصــادر  تعل
ــة فــي فلســطين بشــكل عــام، بمــا يتماشــى مــع أهــداف التعليــم فــي فلســطين، كمــا تنظــر  ــة المتحفّي التعليمّي
ــذ البرنامــج  ــم. نّف ــم فــي العال ــة، ومــع أهــداف التعلي ــم والمؤّسســات الرســمّية واألهلّي ــة والتعلي ــا وزارة التربي إليه

ــي: التعليمــي عــّدة نشــاطات خــالل عــام 2021، كانــت علــى النحــو التال

إطالق كتاب من إصدارات المتحف: »ُهناك، ُهناك... َبعيًدا في اللَّون«

أطلــق الكتــاب للجمهــور بتاريــخ 11 كانــون الثانــي 2021، وهــو مــن تأليــف هنــا إرشــيد وســارة زهــران مــن المتحــف 
الفلســطيني، وســمر قــرِّش مــن مؤّسســة القطــان، ومــن رســومات بــراء العــاوور. ويســتهدف األطفــال بيــن 6-11 عاًما 
وعائالتهــم، ويضــّم مجموعــة مــن قصــص األطفــال مســتوحاة مــن فضــاء العائلــة التَّفاعلــّي بالمتحــف والُمصاحــب 
ــث  ــج البح ــوم- برنام ــتوديو العل ــع اس ــاوِن م ــق بالّتع ــذي ُأطلِ ــُدد«، وال ــَتملوَن ُج ــدس: ُمس ــي الق ــَع ف ــرض »ُطِب لمع
ــان. تــّم توفيــر هــذه القصــص محكّيــة لألطفــال المكفوفيــن،  والّتطويــر الّتربــوي فــي مؤّسســة عبــد الُمحســن القطَّ

ونشــرها مــع نشــاط مرافــق تحــت عنــوان »قّصــة األســبوع« عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي. 

سلسلة ندوات »إضاءات على ُمرّبين َمقدسّيين«
الحًقــا للندوتيــن حــول فلســفة المربــي خليــل الســكاكيني، واللتيــن نّفذهمــا البرنامــج التعليمــي خــالل العــام 2020، 
تــّم تنفيــذ نــدوة ثالثــة بتاريــخ 25 كانــون الثانــي 2021، تناولــت ســيرة حيــاة المرّبيــة هنــد الحســيني. قــّدم كل مــن 
المتحدثيــن بهــاء الجعبــة، و د. نســب أديــب حســين، والممّثلــة الشــهيرة هيــام عّبــاس، مداخلــة حــول المرّبيــة هنــد 

الحســيني بنــاء علــى تجاربهــم البحثّيــة أو الشــخصّية حولهــا، وعّقــب علــى النــدوة د. أباهــر الّســّقا. 

ورشة تأليف »ُأغنية القدس« مع الموسيقيَّين جالل نادر وميرا أبو هالل
عقــدت الورشــة علــى امتــداد 4 لقــاءات ُنّفــذت فــي كانــون الثانــي وشــباط 2021 عبــر تطبيــق زووم، اســتهدفت الفئة 
العمرّيــة بيــن 7 إلــى 10 ســنوات، وهدفــت إلــى البحــث مــع األطفــال عــن ذكرياتهــم، واألغانــي التــي كانــوا يســمعونها 
مــن أهاليهــم، وإلــى تحفيزهــم علــى إنتــاج أغــاٍن مشــابهة يســتحضرون مــن خاللهــا ذكرياتهــم عــن مدينــة القــدس، 
ســواء كانــوا قــد عاشــوا فيهــا أو زاروهــا. كتــب األطفــال كلمــات األغنّيــة، واختــاروا لحنهــا، وغنّاهــا الموســيقّيان ميــرا 

ونــادر. شــارك فــي الورشــة مجموعــة مــن األطفــال مــن مناطــق مختلفــة فــي فلســطين ومصــر والبحريــن. 

 . ّ ي القراءِة، يستظّلِن بأشجاٍر ذاِت زهٍر أصفَر وبرتقالي
ف �ف ِ ُمنغمَس�ي

ف ي حملها النهُر باتّجاه طفَل�ي
تقالّيِة ال�ت حّدقْت ليىل بالبجعاِت الصفراِء وال�ب

ي المكان.
ٍء �ف ي

يبدو أّن الفتاَة اختارْت ألواَن فستاِنها لتتناسَق مع الزهوِر، بل ومع كّل �ش

ي شمِس المغيِب، توجُد أكواٌخ برتقالّيٌة. 
ففي الّتلِل البعيدِة، حيث يختفي النهُر �ف

قطفْت ليىل زهوَر الخردِل الصفراَء خلَل شطحاِتها الجبلّيِة، 

ي حديقِة جّدِتها،
ّ �ف تقالي وشّمْت رائحَة الورِد الجوريِّ ذي اللوِن ال�ب

، ف ي قرى فلسط�ي
ّ الألواِن، كانْت قد رأتْها خلَل تجواِلها �ف نًة بش�ت ورسمْت بيوتًا ملوَّ

 ، ف ولكّنها لم تَر أبًدا بجعاٍت بهَذين اللونَ�ي

ي البلِد البعيدِة. 
يِّة �ف ي أفلِم الحياِة ال�ب

ول ح�ت �ف

تساءلْت أين يمكُن أن تعيَش بجعاٌت صفراُء وبرتقالّيٌة.
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 سلسلة ورش تصميم ملصقات »هاجس األزرق« 
مع مصّممة الغرافيك مايا شامي

عقــدت الورشــة خــالل شــهر آذار، واســتهدفت اليافعيــن مــن 17 عاًمــا فمــا فــوق، وشــارك فيهــا مجموعــة مــن صّممــي 
ــت  ــى 4 جلســات. حّث ــّدت عل ــت، وامت ــون فــي جامعــة بيرزي ــة الفن ــة كلّّي ــك الناشــئين، معظمهــم مــن طلب الغرافي
سلســلة الــورش فــي العناصــر البصرّيــة التــي جّســدت فكــرة الّســاحل فــي الملصــق الفلســطينّي، وتطّرقــت لســؤال 
المصيــر الفلســطيني وعالقتــه التاريخّيــة بالّســاحل، مــع تجســيد تمثيــالت حضــوره وغيابــه في حيــاة الفلســطينّيين. 

منحــت المعــارف التــي تعــرّض لهــا المشــاركون أثنــاء الورشــات الفرصــة لهــم لتصميــم ملصقاتهــم الخاّصــة.

سلسلة ورش »على غيوم الماء«
ــى مــن سلســلة ورش تتكــّون مــن  ــة األول ــى المرحل ــة، عمــل المتحــف عل بالشــراكة مــع مؤّسســة »هــوب« الهولندّي
أنشــطة كتابــة إبداعّيــة وُأخــرى فنّّيــة اســتهدفت الفئــة العمريــة مــن 9 إلــى 13 عاًمــا، استكشــف األطفــال خاللهــا 
ــورش عمــاًل  ــة. شــكلت مخرجــات ال ــة فــي حياتهــم اليومّي ــة وعاطفّي ــاحل الفلســطيني كجغرافيــا ماّدّي ــات الّس تجلّي
ــا ُعــرض فــي معــرض »بلــٌد وحــّدُه البحــر«، إذ ســعى العمــل إلــى اســتحضار شــعور التواجــد علــى الّســاحل  ــا تركيبيًّ فنّيًّ
ــز العــرض، وفــي الوقــت ذاتــه، ســعت الورشــة إلــى تســليط الضــوء علــى العوالــم المتخّيلــة التــي  واســتدعائه إلــى حيِّ
ــدار أربعــة  ــى م ــّدت الورشــة عل ــي الســردّيات الفلســطينّية. امت ــا ف ــه، وتمثيالته ــه أو محاصرت ــا فكــرة غياب خلقته
لقــاءات، وعقــدت فــي نيســان 2021. عقــدت المرحلــة األولــى مــن الــورش فــي مركــز تجــوال- خــان يونــس/ غــزة مــع 
الفنّانيــن: أوريغامــي: مؤمــن خليفــة. خــّط عربــي: أحمــد مهنّــا. كتابــة إبداعّيــة: ماهــر داوود. فيديــو: محمــود الحــاّج.
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مساق الفّن في التعليم
اســُتكمل العمــل علــى مســاق »الفــّن فــي التعليــم«، والــذي 
ُنّفــذ بالتعــاون مــع برنامــج البحــث والتطويــر التربــوي - 
مــن منحــة  وبتمويــل  ــان،  القطَّ الُمحســن  عبــد  مؤّسســة 
ــّول مــن  ــاء واســتدامة« المم ــة: نم ــون البصرّي مشــروع »الفن
ــدأ فــي تشــرين الثانــي 2020،  ــويد. كان المشــروع قــد ب الّس
ــون  ــف الفن ــى توظي ــار 2021، وهــدف إل ــة أّي واســتمّر لغاي
عبــر  المدرســي،  التعليــم  فــي  المتحــف  ومعــارض  عاّمــة 
إشــراك الُمعلّميــن وطلبتهــم فــي إنتــاج مشــروعات ومبــادرات 
ــادر  ــّن، ال كمص ــف الف ــة، توّظ ــة ومجتمعّي ُّمّي ــّية تعل مدرس
ــة  ــل كعملّي ــط، ب ــا فق ــل معه ــا والتفاع ــّم إدراكه ــواّد يت وم
ــة تعكــس الخبــرة اإلنســانّية المتراكمــة فــي األدوات والــرؤى واالســتراتيجّيات. ومــع نهايــة المســاق، أنتــج  إنتاجّي
ــى  ــادرات التــي تضّمنهــا المســاق، وعمــل عل ــرز األنشــطة والمب ــى أب ــًرا يضــيء عل البرنامــج التعليمــي فيديــو قصي

ــة. ــف المختلف ــارض المتح ــع مع ــل م ــات، بالتفاع ــون والمعلّم ــا المعلّم تطويره

تمّثلت مخرجات سلسلة لقاءات مساق »الفّن في التعليم« بما يلي:
مبادرة الصندوق المضيء، نّفذتها طالبات الصّف الرابع في مدرسة فيصل الحسيني مع الفنّان بّشار الحروب.	 
مبادرة إعادة استخدام المواّد البالستيكّية، نّفذها الطالب في مدرسة الفجر الجديد مع الفنّان بّشار الحروب. 	 
مبادرة السور، نّفذها الطاّلب في مدرسة بدو الكعابنة مع الفنّان بّشار الحروب. 	 
مبادرة حديقة وخارطة، نّفذها طالب مدرسة ذكور الخلفاء الراشدين مع الفنّان منذر جوابرة.	 
مبادرة جدارّية خشبّية، نّفذتها طالبات ومعلّمات مدرسة ماريا القبطّية مع الفنّان منذر جوابرة. 	 

 إطالق قصص مشروع 
»تاريخ الفّن الفلسطيني على لسان 

أغراض الحياة اليومّية« 
احتفــى المتحــف، وفــي فعالّيــة خاّصــة مــع موســم األعيــاد، 
بإطــالق ســّت قصــص لألطفــال مــن إصــداره مســتوحاة مــن 
معــارض المتحــف، ضمــن مشــروع »تاريــخ الفــّن علــى لســان 
ُنّفــذ هــذا المشــروع بتمويــل  أغــراض الحيــاة اليومّيــة«. 
ــروع  ــة مش ــر منح ــان، عب ــن القّط ــد الُمحس ــة عب ــن مؤّسس م
»الفنــون البصرّيــة: نمــاء واســتدامة« الممــّول مــن الّســويد، 
واالجتماعــي.  االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  والّصنــدوق 
ــاب وفنّانيــن  القصــص مــن تأليــف ورســومات مجموعــة كّت
مــن فلســطين ومصــر وســوريا واألرجنتيــن، هــم: أحــالم بشــارات، وأنــس أبــو رحمــة، وأنستاســيا قروانــي، وإيســول، 
ووســيم الكــردي، وإســراء حيــدري، وعبــد اللــه قواريــق، ووليــد طاهــر، وهيــا حــالو، ويــارا باميــة. تضّمــن اإلطــالق 
لقــاءات ودردشــة مــع بعــض الكّتــاب والرَّســامين، وفعالّيــات فنّّيــة مســتوحاة مــن القصــص ومــن موســم األعيــاد، 

التعليمي البرنامج 



19

حضرهــا عــدد كبيــر مــن األطفــال وعائالتهــم، ونّفذهــا كل مــن: ســمر قــّرش، وميــرا أبــو هــالل، وجــالل نــادر، ولبنــى 
ــي: ــى النحــو التال ــت عل ــا رفيــدي، كان طــه، وجوان

امين.	  دردشة مع الُكتَّاب والرسَّ
ــجرة: أضــاء فيهــا األطفــال شــجرة الميــالد، وعلّقــوا عليهــا أشــكااًل وأيقونــات 	  زهــرٌة خلــَف زهــرة، عــرٌس تحــت الشَّ

ُمســتلهمة مــن القصــص الســّتة.
طعام وقصص: ُبربارة في المتحف.	 
فقاعات كبيرة وعمالقة.	 
هل جرَّبَت أن ُتمِسَك عصفوًرا.	 
مع قّصة وأغنية.	 

ورشة كتابة إبداعّية »عبر الّساحل، عبر البحر«
ــة 10 إلــى  ــذت الورشــة يوَمــي 9 و10 آب مــع الشــاعرة أســماء عزايــزة، اســتهدفت األطفــال ضمــن الفئــة الُعمرّي ُنّف
12 عاًمــا، وحضرهــا مجموعــة مــن األطفــال مــن فلســطين وخارجهــا، مثــل البحريــن. ُنّظمــت هــذه الورشــة بدعــم مــن 
ــويد.  ــة: نمــاء واســتدامة« الممــّول مــن الّس ــر منحــة مشــروع »الفنــون البصرّي ــد الُمحســن القّطــان، عب مؤّسســة عب
هدفــت الورشــة إلــى جعــل الكتابــة جســًرا وتجســيًدا للعالقــات المتخّيلــة والبعيــدة بيــن أطفــال فلســطين التاريخّيــة، 
والتــي يعمــل التمــّزق السياســي واالحتــالل علــى جعلهــا علــى هــذا الُبعــد، وإلــى إعطــاء مســاحة للتعبيــر الشــخصي 

والمكانــي والحّســي كمــاّدة يومّيــة، واســتحضار فــّن كتابــة الرســائل فــي حيــاة األطفــال.

التعليمي البرنامج 
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سياسات البرنامج التعليمي
طــّور البرنامــج التعليمــي مجموعــة مــن األوراق الخاّصــة، والتــي ُينظــر إلــى تطويرهــا دوًمــا مــع تطــّور اســتراتيجيات 

المتحــف، وهــي مســتقاة فــي جوهرهــا مــن رؤيــة وأهــداف المتحــف، كانــت علــى النحــو التالــي: 
فلسفة البرنامج التعليمي. 	 
سياسة البرنامج التعليمي. 	 
ورقة حماية الطفل. 	 

 جوالت تعلُّمية بالشراكة 
مع فريق تجوال سفر 

ــق تجــوال ســفر،  ــع فري ــن بالشــراكة م ــم التنســيق لجولتي ت
وجــاءت هــذه الشــراكة مــن أجــل العمــل علــى إخــراج معــرض 
ــزه المكانــي فــي قاعــة العــرض  ه البحــر« مــن حّي ــد وحــدُّ »بل
إلــى الحّيــز الفعلــي األوســع خــارج حــدود المعــرض، ولتحقيــق 
ــاة  ــا والحي ــع الجغرافي ــر االتصــال م ــخ عب ــم أوضــح للتاري فه
االجتماعّيــة للنــاس، واالســتماع إلــى قصصهــم وعالقتهــم 
ــر  مــع المــكان بشــكل مباشــر. شــارك فــي الجــوالت عــدد كبي
مــن الشــبان والشــابات مــن مناطــق مختلفــة مــن فلســطين، 

ــي:  ــى النحــو التال وكانــت الجــوالت عل

جولة سّكة الحجاز: 15 تشرين األول 2021 
تتبَّعــت هــذه الجولــة مســار ســّكة حديــد الحجــاز التــي كانــت 
ــة حيفــا، مــروًرا بعــّدة مناطــق  ــة نابلــس بمدين تربــط مدين
مهّمــة، منهــا: محّطــة المســعودّية بالقــرب مــن سبســطية - 
برقــة، والخــرق العثمانــي بالقــرب مــن عنبتــا. تخلـّـل الجولــة 
حــوار حــول َتشــكُّل المــدن الكبــرى ومســار القوافــل والطــرق 
التاريخّيــة التــي تربــط بينهــا، وكيــف كانــت طريــق القوافــل 
َتصنــع، علــى هامشــها، حيــاًة. شــارك فــي التجــوال مجموعــة 
مــن الشــبان والشــابات مــن رام اللــه والخليــل ونابلــس، 

ومجموعــة مــن الباحثيــن.

ِتجوال البحر: من وادي النّسناس إلى وادي الِجمال: 19 تشرين الثاني 2021
ــا«  ــي »يحكيه ــفاهّية الت ــة الّش ــى الّرواي ــاد عل ــة باالعتم ــة التاريخّي ــي الّرواي ــر ف ــادة النّظ ــى إع ــة إل ــت الجول هدف
النـّـاس عــن األمكنــة وتاريخهــا االجتماعــي والثقافــي، مــن أجــل فهــم التبــدُّالت المختلفــة التــي طــرأت عليهــا بفعــل 
االســتعمار، وتنّقــل خاللهــا المتجّولــون فــي مناطــق عــّدة فــي حيفــا. بــدأت الجولــة مــن حــّي وادي النّســناس- مســرح 
ــن الشــبان  ــة م ــا مجموع ــارك فيه ــر، وش ــا والبح ــى حيف ــذي يشــرف عل ــى المطــّل ال ــا إل ــت طريقه ــدان، وأكمل المي
والشــابات. الحًقــا للجولــة، أنتــج البرنامــج التعليمــي فيديــو يوّثــق للجولــة، وُيتيــح لجمهــور أوســع التعــّرف عــن ُقــرب 

علــى المدينــة وتاريخهــا.  

التعليمي البرنامج 
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الزيارات المدرسّية
نّظــم البرنامــج التعليمــي مــا مجموعــه 24 زيــارة مدرســية مــن محافظــات مختلفــة خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن 
ُه البحــُر، محّطــات مــن تاريــخ الّســاحل الفلســطيني 1748-1948«، شــارك فيهــا 1,172  افتتــاح معــرض »بلــٌد وحــدُّ
طالًبــا ومعلًّمــا، وأخــذت شــكل جــوالت تعليمّيــة تناولــت الثيمــات التــي يطرحهــا المعــرض، باالعتمــاد علــى الكتّيــب 
ــادم 2022    ــام الق ــة الع ــع بداي ــذي ســُيطبع م ــم، وال ــي جولته ــال ف ــق األطف ــا ليراف ــج خصيصًّ ــذي ُأنت ــي ال التعليم
وُنّظمــت هــذه الجــوالت أيــام العطلــة األســبوعّية أو خــالل الحصــص األخيــرة للمــدارس فــي محيــط رام اللــه، وذلــك 
نظــًرا لمنــع وزارة التربيــة والتعليــم خــروج المجموعــات المدرســّية أثنــاء الــدوام وذلــك نتيجــة لتعّثــر التعليــم بعــد 

الجائحــة.

التعليمي البرنامج 
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الجماهيري23 والتواصل  العام  البرنامج 

يســـعى البرنامـــج العـــام للمتحــف إلـــى إثــارة حالــة دائمــة مــن التفاعــل والحــوار مــع جمهــوره بمختلـــف اهتماماتـــه 
وفئاتـــه العمرّيـــة، وخلـــق مســـاحة تفاعلّيـــة تســـمح للجمهــور بالتعبيـــر واالندمــاج بالعمـــل الثقافـــي وبنــاء تجربـــة 
متحفّيــة غيـــر تقليدّيــة. اســـتطاع البرنامـــج العـــام خــالل 2021 إنهــاء سلســلة النشــاطات المرافقــة لمعــرض »ُطبــع 
ُه البحــُر«، تنّوعــــت بيــــن ورش عمـــل فنّّيـــة وثقافّيــة  فــي القــدس«، وبــدء الفعالّيــات المرافقــة لمعــرض »بلــٌد وحــدُّ
ــات استكشــاف  ــة ومســرحّية، وجلسـ ــة أدائّي ــروض فنّّي ــة، وع ــة ووجاهّي ــة، وجــوالت افتراضّي ــة ووجاهّي إلكترونّي

لألعمــال الفنّّيــــة والمجموعــات عــــن ُقــــرب، وغيرهــــا مــــن الفعالّيــات التــي جــاءت علــى النحــو التالــي:

سلسلة جوالت في معرض »ُطِبَع في الُقدس«
جولة محّطات َمعرض »ُطِبَع في الُقدس« بلغِة اإلشارة

ــر منصــات  ــو عب ــة، وعــرض الفيدي ــر دراغم ــة اإلشــارة ثائ ــِة اإلشــارة مــن خــالل ُمترجــم لغ ــة ِبلُغ ــم الجول ــم تصمي ت
ــَع فــي  ــات الخمســة لمعــرض »ُطِب ــة المحّط ــت هــذه الجول التواصــل االجتماعــي للمتحــف بتاريــخ 24 شــباط. تناول
ــادس، تحقيــق ومعاينــة، اتــرك أثــًرا، إعــادة البعــث. القــدس: ُمســَتملوَن ُجــُدد«، وهــي: اآلن فــي الُمخّيلــة، البيــان السَّ

الجولة الختامّية في معرض »ُطِبَع في القدس: ُمسَتملوَن ُجُدد« 
مــع القّيــم بهــاء الُجعبــة، والقّيــم الّضيــف عبــد الرّحمــن شــبانة، ومســاعدة القّيــم ســاندي رشــماوي تــم تقديــم جولــة 
ــة داخــل  ــة باللغــة العربّي ــت الجول ــُدد« بتاريــخ 28 شــباط. قدّم ــدس: ُمســَتملوَن ُج ــَع فــي الُق ــة لمعــرض »ُطِب ختامّي

المتحــف. 



الجماهيري24 والتواصل  العام  البرنامج 

 عرض ُمخرجات ورشة 
»ُصِنع في فلسطين« 

الحًقــا الختتــام فعالّيــات ورشــة »ُصِنــع فــي فلســطين« التــي 
ــّن الفلســطيني،  ــا المتحــف بالشــراكة مــع حــوش الف أطلقه
علــى هامــش معرضــه »ُطِبــع فــي القــدس: ُمســَتْملون ُجــُدد«، 
أرشــيفات  فــي  بالبحــث  المشــاركون  خاللهــا  قــام  والتــي 
واندثــرت  أبوابهــا  أغلقــت  التــي  الفلســطينّية  الشــركات 
حملتهــا  التــي  الّتجارّيــة  عالماتهــا  عــن  بحًثــا  إنتاجاتهــا 
قــّدم  االحتــالل،  وبعــد  قبــل  الفلســطينّية  المنتوجــات 
ــخ 4  ــة بتاري ــات الورش ــا لمخرج ــان عرًض ــد إزحيم ــان عاه الفنّ
إنتــاج  فــي  المشــاركين  ُمتتّبًعــا ســيرها وتجربــة  شــباط، 
ــات،  ــع المعلوم ــي البحــث وجم ــم ف ــة ورحلته ــم الفنّّي أعماله
ــر منّصــات التواصــل  وحظــي الفيديــو بمشــاهدة واســعة عب

االجتماعــي. 

 إطالق كتالوغ الحدائق 
 »حديقة على قّمة الّتّل: 

مشهدّية النّباتات في فلسطين«
قّمــة  علــى  »حديقــة  الحدائــق  كتالــوغ  المتحــف  أطلــق 
الّتــّل: مشــهدّية النّباتــات فــي فلســطين« بتاريــخ 1 نيســان 
ــن:  ــه كلٌّ م ــارك في ــي، وش ــل االجتماع ــات التواص ــر منّص عب
مصّممــة حدائــق المتحــف المهندســة الرا زريقــات، ود. جميــل 
حــرب، ود. منيــر ناصــر، ومّيســر الجلســة والمقــّدم د. عمــر 
تســدل. وحظيــت الفعالّيــة بمشــاهدة واســعة علــى منصــات 

ــي.  ــل االجتماع التواص

سلسلة جوالت في حدائق المتحف.
قــّدم المتحــف لجمهــوره سلســلة جــوالت فــي حدائقــه خــالل 
شــهَري آذار ونيســان، نّفذهــا عالــم النّباتــات د. جميــل حــرب، 
تناولــت تعريًفــا بالمشــهد النباتــي فــي المتحــف، وفــي 

ــا.   ــطين عموًم فلس
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مان الرُّ
Punica granatum L.

Punicaceae عائلة الرُّمانّيات

يحمل االسم العلمي للرّمان دالالت، فالمقطع Punica يعني »أحمر«، والمقطع granatum يعني »كثير 

البذور«، أما المقطع Pome من االسم اإلنجليزي فمشتق من الالتينية، ويعني »تّفاح«، أي أّن االسم يعني 

مجاًزا »تفاًحا كثير البذور«. أما االسم العربي فمشتق من كلمة »رمن« من اللغة المصرية القديمة، ومن الفارسية 

ُأخذ االسم »جلنار«، ويعني زهر الرُّمان، وهي باألصل »كلنار«، وقد نقل الفينيقيون الرُّمان إىل قرطاجة، ونقلها 

الرومان من هناك، حيث إّن أهل قرطاجة عرفوا »بالبونيقيين«، وهو لفظ محّرف عن »الفينيقّيين«، ويعتقد 

 .Punica البعض أّن هذا هو سبب التسمية العلمية

الرُّمان شجرة متساقطة األوراق، تبدأ أوراقها متقابلة وحمراء، ثّم تتحّول الحًقا إىل خضراء، أما المجاميع الزهرية 

فُتحمل قّميًّا وطرفيًّا عىل األغصان. أزهار النبات الجميلة ذات بتالت حمراء جذابة، وكانت توضع زهرة أو اثنتان 

يف قارورة النرجيلة لتتراقص يف الماء. وُتزهر األشجار بدًءا من شهر آذار، وتستمّر حتى أّيار، ويعتمد ذلك عىل 

المنطقة الجغرافية، أما الثمار الناتجة فهي عبارة عن غالف جلدي يحوي بداخله البذور يف ثماني حجرات، 

وتكون البذور حمراء أو بيضاء، بطعم حلو أو حامض، والسبب يف التباين هو اختالف األصناف ودرجة النضج.

١ ٢ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
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يوغا في حدائق المتحف
صــّور المتحــف سلســلة مــن جلســات اليوغــا فــي حدائقــه، 
بالتعــاون مــع المدّربــة شــذى نصــار المعروفــة باســم شــدانا 
ــاة  ــر منّصاتــه للتواصــل االجتماعــي وقن يوغــا، وبّثهــا عب
شــدانا يوغــا علــى يوتيــوب بتاريــخ 23 نيســان. جــاءت هذه 
ُّــص مــن التوّتــر،  الجلســات لمســاعدة المتابعيــن علــى التخل
ــة  ــت الفعالي ــة. وحظي ــن والّرقب ــة الكتَفي ــة منطق وإراح

بمشــاهدات عاليــة عبــر منّصــات المتحــف المختلفــة. 

سلسلة عصائر رمضان »وصفات 
رمضانية«

ــة  ــن مجموع ــة، م ــا بامي ــة ميرن ــة والفنّان ــت الّطاهي قّدم
لمشــروباٍت  وصفــاٍت  خمــس  فلســطين،  اســتضافات 
تقليديَّــٍة أساســّيٍة خــالل شــهر رمضــان، هــي مشــروبات 
اللّــوز،  وعصيــر  والكركديــه  والخــّروب  هنــدي  الّتمــر 
باإلضافــة إلــى مشــروٍب ُعشــبيٍّ ُممّيــز ولذيــذ مــن نباتــات 
التواصــل  منّصــات  عبــر  بّثهــا  تــّم  المتحــف،  حدائــق 

للمتحــف.  االجتماعــي 

مدّونة صوتّية: أذكر يوًما كنت بيافا
أعّدتهــا  التــي  الصوتّيــة،  التدوينــة  هــذه  استكشــفت 
وقّدمتهــا جنــان الســلوادي، منســقة فــي مشــروع األرشــيف 
ــا،  ــن ياف ــة لجــوء الســّيدة هــدى بطشــون م ــي، رحل الرقم
المفاجئــة.  وعودتهــا  عنهــا،  الفعلّيــة  ذاكرتهــا  ولجــوء 

عرضــت التدوينــة بتاريــخ 15 أّيــار. 

إطالق العرض االفتراضي بمناسبة 
اليوم العالمي للمتاحف »مستقبل 
المتاحف: إعادة الّتخيُّل والّتعافي«

أطلــق المتحــف عرًضــا افتراضيًّــا بتاريــخ 18 أّيــار عبــر 
أعمــااًل  ضــّم  للمتحــف،  االجتماعــي  التواصــل  منّصــات 
ــو  ــطيني. فنّان ــف الفلس ــل المتح ــادة َتخيُّ ــول إع ــة ح فنّّي
ــرورة،  هــذا المعــرض ليســوا ُمتخّصصيــن فــي الفنــون بالضَّ
وتأويالتهــم  المتحــف  حــول  تصّوراتهــم  لنــا  أرســلوا 
لــُه وتخيُّالتهــم حــول مجموعاتــه ومعارضــه بوســائط 
المتحــف  رؤيــة  مــن  مــا ســُيمّكن  وأســاليب متنّوعــة، 

بعيــون الجمهــور.

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 

https://www.youtube.com/watch?v=wvlwg9iS048
https://www.youtube.com/watch?v=27ohvMubsgU
https://soundcloud.com/palmuseum/yi1liqocqkle
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سلسلة جوالت في غرفة المجموعات 
الدائمة للمتحف

نّفــذ البرنامــج العــام سلســلة جــوالت فــي غرفــة المجموعات 
التراثّيــة:  »األثــواب  للمتحــف، تحــت عنــوان  الدائمــة 
ــدة  ــر وح ــة، مدي ــاء الجعب ــا به ــرة«، قّدمه ــي الذاك ــة ف جول
المجموعــات والترميــم فــي المتحــف، بتاريــخ 6 أيلــول، 

و25 تشــرين األّول و19 كانــون األّول.

فيديوهات مسّجلة حول استكشاف 
األعمال الفنّّية والمجموعات عن ُقرب

فيديــو عــن محّطــات مــن حيــاة الفنّانــة الراحلــة 	 
فاطمــة الُمحــّب مــع الباحــث جــورج األعمــى.

ــر 	  ــو حــول مجموعــة المســرحي والموســيقي عم فيدي
الجــاّلد.

فيديــو توعــوي وتعليمــي مترجــم باللغــة اإلنجليزّيــة 	 
حــول 80 قّصــة وثــوب مــن الشــتات للبــالد: قــام 
الُمتحّدثــان: بهــاء الجعبــة، مديــر وحــدة المجموعــات 
والترميــم فــي المتحــف، والمقتنّيــة الســّيدة مهــا 
أبــو شوشــة بتعريــف المشــاهدين علــى قّصــة 80 
ثوًبــا فلســطينيًّا ُمطــّرًزا ارتحلــت مــن فلســطين إلــى 
الواليــات المّتحــدة قبــل ثالثــة عقــود، والتــي عــادت 
ــطيني  ــف الفلس ــي المتح ــظ ف ــطين لُتحف ــى فلس إل
الفنّّيــة، والحرفّيــة،  وبالتعريــف علــى خصائصهــا 

والجغرافّيــة، والتراثّيــة.

 فيديو تمهيدي للمعرض الجديد 
ُه البحُر: محّطات من تاريخ  »بلٌد وحدُّ

الّساحل الفلسطيني )1748 - 1948(«
ــّوًرا  ــا مص ــو تمهيديًّ ــخ 15 آب، فيدي ــف، بتاري ــّث المتح ب
ه البحــر«، تحّدثــت فيــه القّيمــة  حــول معــرض »بلــٌد وحــدُّ
ــرض  ــب المع ــف جوان ــن مختل ــين ع ــاس ياس ــة إين الّضيف
الجديــد: ثيماتــه الرئيســّية، ورحلــة البحــث فــي تاريــخ 
الّســاحل الفلســطيني، وفــي األعمــال الفنّّيــة المكلّفــة 
واإلنتاجــات اإلبداعّيــة حولــه. ُنشــر الفيديــو عبــر منّصــات 
التواصــل االجتماعــي المختلفــة للمتحــف الفلســطيني. 

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 

https://www.youtube.com/watch?v=PxjQ_nKoPNg&t=215s
https://www.youtube.com/watch?v=hcJuIRLf9zw&t=253s
https://www.youtube.com/watch?v=tnq03x1umCI
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افتتاح معرض »بلٌد وحدُّه البحر: محّطات من تاريخ الّساحل الفلسطيني«
افتتــح المتحــف معرضــه الجديــد رســميًّا بتاريــخ 24 تشــرين األول 2021، بعــد أن كان قــد فتــح أبوابــه للجمهــور بتاريــخ 29 أيلــول دون 
ــر  ــان عام ــي للفن ــة وإشــراف فنّ ــن كتاب ــي م ــاح الرســمي عــرض أدائ ــق االفتت ــدوان. راف ــا ب ــل زكري ــا الستشــهاد الزّمي ــات، الحًق ــة فعالي أي
حليحــل، وإخــراج إميــل ســابا. تنّقلــت لقطــات العــرض األدائــي علــى امتــداد محّطــات المعــرض، ليقتــرب بالّزائــر مــن مشــاهد فــي حيــوات 
ــل  ــي مراح ــة ف ــم العادّي ــت أّيامه ــي طال ــرى الت ــرات الكب ــّية والتغيُّ ــداث السياس ــكاس األح ــن انع ــف ع ــطيني، تكش ــاحل الفلس ــل الّس أه
تاريخّيــة فارقــة، تتحــّرك بيــن حكايــاٍت عــن الهــروب والنجــاة والحــّب واألمــل والدهشــة والخســارة واالشــتياق، عبــر تجــارب شــخصّية حميمــٍة 

ومفتوحــٍة علــى الذاكــرة الجمعّيــة، تؤّديهــا مجموعــة مــن الُممّثليــن الفلســطينّيين الشــباب.  

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 

زكرّيا بدوان )2021-1985(
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 سلسلة جوالت في معرض 
»بلٌد وحدُّه البحر«

نّظــم المتحــف سلســلة جــوالت فــي معرضــه الجديــد علــى 
امتــداد أشــهر تشــرين األول وتشــرين الثانــي وكانــون 
األول، نّفذتهــا القّيمــة المســاعدة الزميلــة مــالك عبــد 
الوهــاب، أضــاءت علــى مختلــف جوانــب المعــرض الجديــد: 
ثيماتــه الرئيســّية، ورحلــة البحــث فــي تاريــخ الّســاحل 
الفلســطيني، وفــي األعمــال الفنّّيــة المكلّفــة واإلنتاجــات 

ــه.  ــة حول اإلبداعّي

حديث مع الفنّان شريف سرحان 
نّفــذ المتحــف حديًثــا مــع الفنــان شــريف ســرحان بتاريخ 14 
أيلــول، تحــدث فيه حــول عمله الفنـّـي »المايكروســكوبّية، 

اســتعادة الرؤية«.

ورشة إنتاج أفالم قصيرة 
نّفــذ المخــرج والمنتــج ســليم أبــو جبــل ورشــة حــول إعــادة 
إنتــاج مــواّد أرشــيف حــّي وادي الصليــب فــي حيفــا، امتّدت 
بيــن 5 - 18 أيلــول، وعقــدت عبــر تطبيــق زووم. أعــادت 
ــرة  ــواّد ســينمائّية أرشــيفّية متوّف ــى م الورشــة العمــل عل
لحــّي وادي الصليــب فــي مدينــة حيفــا، علــى يــد مجموعــة 
مــن طــالب كلّّيــات اإلعــالم والســينما والمخرجيــن الشــباب 
ــالم  ــرة. ُأنتجــت األف ــالم قصي ــاج أف الناشــئين، بهــدف إنت
بصيغــة وثائقّيــة وفيديــو أرت وتجريبّيــة، وتراوحــت 
مّدتهــا بيــن 3 إلــى 5 دقائــق ُعرضــت فــي نهايــة الفعالّيــة. 
كمــا تــّم العمــل علــى مــواّد أرشــيفّية متوّفــرة لــم ُتســتعمل 
أو ُتنشــر مــن قبــل، قامــت بتصويرهــا المخرجــة األلمانّيــة 
ــا  ــام بتصويره ــواّد أخــرى ق ــام 1981، وم ــاور ع ــكا م موني
مشــرف الورشــة عاَمــي 2008 - 2014، إضافــة إلــى مــواّد 

أخــرى مــن فتــرات زمنّيــة مختلفــة.

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 
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 اليوم المفتوح في المتحف - 
على مدى الّساحل: طريُق السنونو ورائحُة البرتقال 

ُه البحــُر: محّطــات مــن  ــٌد وحــدُّ ــا بتاريــخ 8 تشــرين األّول، ضمــن فعاليــات معــرض »بل ــا مفتوًح نّظــم المتحــف يوًم
تاريــخ الّســاحل الفلســطيني«، شــارك فيــه الــزّوار فــي عديــد األنشــطة والمحّطــات المرتبطــة بــه، والمســتوحاة مــن 

األعمــال الفنّّيــة الُمشــاِركة. وتضمــن اليــوم المفتــوح مجموعــة زوايــا، كانــت علــى النحــو التالــي:
أغنيات للبحر	 
خياالت روائّية: نصوص متخّيلة حول ُخّرافّية سرايا بنت الغول	 
ميكروسكوبّية: طرق جديدة في استكشاف عوالم الرمل 	 
باص 47: وجهات من الذاكرة	 
صائدة لألحالم	 
أسطول الحّرّية: استعادة المشهدّية	 
على غيوم الماء	 

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 
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يوم العائلة: قطف الّزيتون وورشة 
فنّّية لألطفال بالّشراكة مع منتدى 

الفنون البصرّية 
ــالل  ــون خ ــف الّزيت ــم قط ــواء موس ــف أج ــتحضر المتح اس
يــوم للعائلــة نّظمــه بتاريــخ 15 تشــرين األّول. تخلّلــت 
يــوم العائلــة ورشــة فنّيــة لألطفــال، نّظمــت بالّشــراكة مــع 
ــي لســفينة  ــة، إلنتــاج نمــوذج فنّ منتــدى الفنــون البصرّي
 ،)The Gaza Freedom Flotilla( أســطول الحّرّيــة - غــّزة
الحّرّيــة  ســفينة  علــى  الّضــوء  تســليط  إلــى  هدفــت 
للّســفينة عبــر  وتاريخهــا، وتمّثلــت فــي إعــادة إنتــاج 
أدوات فنّّيــة، باإلضافــة إلــى رســم لوحــات علــى القمــاش.

)Cyanotype( ورشة الطباعة الزرقاء
شــذى  الفنَّانــة  مــع  بالتعــاون  الورشــة  المتحــف  نّفــذ 
الصفــدي بتاريــخ 10 تشــرين الثانــي، واســتهدفت الفئــة 
ــن  ــذة ع ــت الورشــة نب ــوق. قّدم ــا ف ــة 18 ســنة فم العمرّي
تاريــخ هــذا النّــوع مــن الّطباعــة، كمــا تعــرف المشــاركون 
الّشــمس،  لضــوء  الحّساســة  المــاّدة  هــذه  علــى  خاللهــا 
وأصبــح باســتطاعتهم صنــع لوحــة فنّيــة خاّصــة مــن صــور 
ــاحل الفلســطيني مــن األرشــيف الرقمــي  أرشــيفّية للسَّ

ــع.  ــّدة قط ــن ع ــة م ــورة مكّون ــاج ص ــف، وإنت للمتح

 جولة عودة إلى حّي المنشّية - 
يافا الُمحتلّة

العــرب  الّشــباب  مــع جمعّيــة  بالّشــراكة  المتحــف  نّفــذ 
ــا  ــّية - ياف ــّي المنش ــى ح ــودة إل ــوان ع ــة بعن ــا جول - بلدن

الُمحتلّــة، بتاريــخ 5 تشــرين الثانــي.

الجماهيري والتواصل  العام  البرنامج 
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والبحثي32 المعرفي  البرنامج 

قــام البرنامــج البحثــي والمعرفــي بتوســيع نطــاق عملــه خــالل العــام 2021، ليعقــد مجموعة مــن األنشــطة المعرفّية، 
والتــي تتقاطــع مــع رؤيــة المتحــف ومشــاريعه االســتراتيجّية. وقــد عقــدت الفعالّيــات مــن شــهر شــباط حتــى شــهر 
حزيــران عبــر تطبيــق زووم، مــع بّثهــا علــى صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي للمتحــف. مّكنــت الفعالّيــات التــي 
عقــدت عبــر زووم البرنامــج مــن الوصــول إلــى جمهــور جديــد داخــل فلســطين وخارجهــا، محّقًقــا بذلــك رؤيــة المتحــف 

بكونــه متحًفــا عابــًرا للحــدود. ترّكــز عمــل البرنامــج لهــذا العــام علــى ثالثــة بنــود:

أّواًل: مشروع المنح البحثّية
وّقــع المتحــف عقــوًدا مــع الباحثيــن والباحثــات الحاصليــن علــى المنــح البحثّيــة، وبــدأت عمليــة البحــث مــع مطلــع 
شــهر كانــون الثانــي 2021.  اســتلمت الدائــرة مســودة 8 أوراق بحثيــة مــن أصــل 17 ورقــة، علــى أن يتــم اســتالم 

باقــي األوراق فــي نهايــة كانــون الثانــي 2022 

ثانًيا: البرنامج البحثي والمعرفي
عقــد البرنامــج البحثــي والمعرفــي مجموعــة مــن الفعالّيــات المعرفّيــة علــى مــدار العــام، وقــد تــّم عقــد الفعالّيات 	 

عبــر تطبيــق زووم حتــى شــهر حزيــران، وبعــد ذلــك تــّم عقدهــا بشــكٍل يدمــج مــا بيــن الوجاهــي والتفاعلــي. وقــد 
كانــت األنشــطة علــى النحــو التالــي:

إطالق كتاب داخل السور القديم: نصوص قاسم الريماوي حول الجهاد المقَدس	 
تّم إطالق الكتاب باستضافة مؤلّفه بالل شلش، ود. جوني منصور كمحاور بتاريخ 10شباط.

بودكاست على طريق سكة الحجاز	 
تــّم إطــالق حلقــة البودكاســت بالتزامــن مــع معــرض »ُطِبــَع فــي الُقدس«، ونشــرت علــى صفحــات التواصــل االجتماعي 
للمتحــف بتاريــخ 28 شــباط، وحــازت علــى عــدد مــرات اســتماع عبــر قنــاة المتحــف علــى ســاوند كالود. حاولــت هــذه 
المدّونــة الّصوتّيــة َتتّبــع خــّط ســّكة حديــد الحجــاز، وَتتّبــع موقــع فلســطين فــي مســارها، فــي الزمــن الــذي كانــت 
ــح، مشــرفة  ــن صال ــالت حني ــداد الزمي ــن إع ــة م ــي. المدّون ــي العرب ــا الّطبيع ــع امتداده ــة م ــه فلســطين موصول في

اإلعــالم، وبحــث مــرح خليفــة، مشــرفة األبحــاث والبرامــج.

إطالق كتابي »حيوات مقدسّية في سير 	 
المدينة والناس، وكتالوغ معرض تحيا 

القدس«
ــوات مقدســّية  ــي »حي ــة إطــالق كتاَب عقــدت فعالّي
 Jerusalem«و والنــاس،  المدينــة  ســير  فــي 
عبــر  القــدس«  »تحيــا  معــرض  وكتالــوغ   »Lives
 زووم بتاريــخ 17 آذار، باســتضافة محــّرر الكتابيــن 
ــس  ــس مجل ــان، رئي ــر القط ــاري، وعم ــليم تم د. س
ــر  ــة، المدي ــة العايدي-هنّي إدارة المتحــف، ود. عادل
العــام للمتحــف، وحظيــت بمشــاهدات واســعة علــى 
ــر تقنيــة زووم. قنــاة المتحــف علــى يوتيــوب وعب
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ّكان 	   إطالق كتاب »الرقابة الشاملة: نشأة السياسات اإلسرائيلّية في إدارة السُّ
ومراقبتهم والسيطرة السياسّية تجاه الفلسطينّيين«

ــر  ــم، المدي ــف د. أحمــد الســعدي، حاورتــه د. هنيــدة غان عقــد إطــالق الكتــاب بتاريــخ 21 نيســان باســتضافة المؤل
العــام للمركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلّية-مدار. حضــر اإلطــالق عبــر زووم 15 مشــارًكا، وبلــغ عــدد المشــاهدات 

علــى البــث المباشــر علــى فيســبوك 604 مشــاهدة، إضافــة إلــى 32 مشــاهدة عبــر قنــاة المتحــف علــى يوتيــوب.

 ندوة: الفضاء السياسي والثقافي 	 
في مدن الّساحل الفلسطيني

بشــارة،  رنــا  الفنّانــة  مــن  كاّل  النــدوة  هــذه  اســتضافت 
والكاتبــة رشــا حلــوة، والباحــث د. نديــم كركبــي، والصحافــي 
ربيــع عيــد، والشــاعرة أســماء عزايــزة. عقــدت النــدوة فــي 28 
ــد وحــّده البحــر«، حيــث  ــاح معــرض »بل ــًدا الفتت تمــوز تمهي
ســلّط النقــاش الضــوء علــى الفضــاء السياســي والثقافــي فــي 
ــزة  ــا، مرّك ــاحل خصوًص ــدن الّس ــا، وم ــّل عموًم ــل الُمحت الداخ

ــا مــن خــالل تاريــخ الحــراكات السياســّية والثقافّيــة التــي نشــأت فــي مــدن  علــى العمــل السياســي والثقافــي تاريخيًّ
الّســاحل. كمــا بحثــت فــي العالقــة مــا بيــن العمليــن السياســي والثقافــي، وطبيعــة العالقــة بينهمــا عبــر طــرح أســئلة 
ُمختلفــة.  وصلــت مشــاهدات الفعاليــة إلــى 74 مشــاهدة علــى يوتيــوب، ووصلــت علــى البــث المباشــر علــى فيســبوك 

ــر تقنيــة زووم. ــى مشــاركة 6 أشــخاص فــي الحضــور المباشــر، و11 مشــارك عب ــى 1000 مشــاهدة، إضافــًة إل إل

حلقة بودكاست عوالم راشد حسين	 
ــن:  ــع الُمتحّدثتي ــوز، م ــخ 28 تّم ــين بتاري ــد حس ــم راش ــة عوال ــوت، مدون ــة ص ــع منص ــراكة م ــف، بالّش ــّث المتح ب
ــاعر راشــد حســين، وكيــف  الزميلتيــن مــرح خليفــة وحنيــن صالــح. وســعت هــذه المدّونــة إلــى استكشــاف رحلــة الشَّ

ــة. ــه النضالّي ــّية وتجربت ــى مســيرته الشــعرّية والسياس ــه وعل ــى حيات ــة عل ــرت النّكب أّث

ُه البحر«:  	   الندوة االفتتاحّية لمعرض »بلٌد وحدُّ
الّساحل الفلسطيني في المخيال - جدلية الروائي والتاريخي

عقدت الندوة االفتتاحّية لمعرض »بلد وحّده البحر« بتاريخ 22 أيلول بمشاركة كلٍّ من إبراهيم نصر الله ود. أنطوان 
شلحت، ود. عادل مناع ود. محمود يزبك وإيناس ياسين، ود. عادلة العايدي-هنية.

رّكــزت النــدوة علــى بنــاء الوعــي وتشــكيل المخيــال الفلســطيني تاريخيًّــا وجغرافيًّــا وثقافيًّــا حــول الّســاحل 
ــّم  ــن ث ــة، وم ــدي - هنّي ــة العاي ــه د. عادل ــه، قّدمت ــرض وأهمّيت ــفة المع ــول فلس ــم ح ــدأت بتقدي ــطيني، وب الفلس
مداخلــة افتتاحّيــة ألقاهــا الروائــي إبراهيــم نصــر اللــه، تالهــا نقــاش حــول جدلّيــة الروايــة والتاريــخ فــي حــوار بيــن 
ــة حــول عــّكا وظاهــر العمــر وحكومــة عمــوم فلســطين  ــاع مداخل ــه شــلحت. بعــد ذلــك، قــدم المــؤّرخ د. منّ نصــر الل
وفلســطين كفــردوس مفقــود، كمــا وقــّدم المــؤّرخ د. يزبــك مداخلــة عــن المشــهد الثقافــي فــي مدينــة يافــا فــي أواخــر 
ــاع ويزبــك حــول  العهــد العثمانــي. واختتمــت النــدوة بحــوار مــع قّيمــة المعــرض إينــاس ياســين، ومــع كّل مــن منّ
مســألة التاريــخ والفــّن. شــارك فــي النــدوة 55 مشــارًكا فــي المتحــف، و45 مشــارًكا عبــر زووم، وحصلــت علــى 109 

ــى فيســبوك. ــر تقنيــة البــث المباشــر عل ــى اليوتيــوب، و1500 مشــاهدة عب مشــاهدة عل

والبحثي المعرفي  البرنامج 
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 	»Open Gaza: Architectures of Hope« إطالق كتاب
عقــد إطــالق الكتــاب باســتضافة عــدد مــن المســاهمين فيــه، وهــم: د. يــارا الّشــريف، ود. ديــن شــارب، و د. ســارة روي، ود. 
ــة زووم، وحظــي بمشــاهدات  ــر تقني ــخ 6 تشــرين األول عب ــة، بتاري ــدي- هنّي ــة العاي ــزراي، وهــال ناجــي، ود. عادل ناصــر غول
ــز النقــاش حــول الكتــاب عــن ُســّكان  ــة. ترّك واســعة علــى البــّث المباشــر وقنــاة اليوتيــوب باإلضافــة إلــى مشــاركة جماهيرّي
مدينــة غــّزة، والــذي يبنــي علــى قدراتهــم وإمكاناتهــم اإليجابيــة، بمــا ُيشــرِك البيئّييــن والُمخططيــن والنشــطاء والباحثيــن، 
لخلــق تدّخــالت مفعمــة باألمــل تســاهم فــي تصــور مــكاٍن أفضــل لســّكان غــّزة، والفلســطينّيين بشــكل عــام. ُيشــرك الكتــاب 
قطــاع غــّزة داخــل وخــارج منطــق الحصــار والحــرب، إذ يبنــي علــى إمكانــات تطويــر الحيــاة داخــل القيــود المفروضــة المتمثلــة 

بالحصــار اإلســرائيلي، وخــارج عبثّيــة العنــف والحــرب. 

محاضرة »عصّية على النسيان: فلسطين في ألفي سنة من التوثيق«	 
عقــدت المحاضــرة بتاريــخ 24 تشــرين األول فــي المتحــف وعبــر تقنيــة زووم والبــث المباشــر علــى فيســبوك، حيــث اســتضافت 
كالًّ مــن د. ســلمان أبــو ســتة ود. جونــي منصــور، وتناولــت مشــروع أبــو ســّتة المســتمّر حــول توثيــق فلســطين، والــذي تمّخــض 
حتــى اآلن عــن عــّدة أطالــس عــن فلســطين فــي األعــوام 2000، و1948، و1877، أشــهرها »أطلــس فلســطين 1917 - 1966«. 
ــة للعــودة  ــق وضــع خّط ــاء فلســطين الُمســتقبل عــن طري ــي بن ــا ف ــل الهــدف منه ــس 50,000 مــكان، وتمّث ــق األطال توّث

واســترجاع األرض. وحظيــت بمشــاهدات واســعة علــى منّصــات التواصــل االجتماعــي أيًضــا. 

المؤتمر السنوي الثالث للمتحف 	 
الفلسطيني: »فلسطين إنتاج 

المعرفة، إنتاج المستقبل«
الثالــث،  الســنوي  مؤتمــره  المتحــف  عقــد 
االجتماعّيــة  العلــوم  دائــرة  مــع  بالشــراكة 
والســلوكية- جامعــة بيرزيــت، ومركــز مــدى 
الكرمــل- المركــز العربــي للبحــوث التطبيقيــة، 
أحمــد  الســقا،  أباهــر  د.  مــن:  كّل  وبمشــاركة 
األقــرع، د. بشــارة دومانــي، د. خالــد الفورانــي، د. 
رنــا بــركات، د. ســليم أبــو ظاهــر، عامــر حليحــل، 
د. عــالء العــزة، علــي مواســي، د. لينــة ميعــاري، 
 8 بتاريــخ  البــزور،  مــي  د.  مهنــد مصطفــى، 
كانــون األّول فــي قاعــة المؤتمــرات فــي مبنــى 
ــة  ــي جامع ــة ف ــات التنمي ــوري لدراس ــعيد خ س
مــع  بالّتزامــن  المؤتمــر  جــاء  وقــد  بيرزيــت. 
ــُر:  ُه البح ــدُّ ــٌد وح ــي »بل ــف الحال ــرض المتح مع
الفلســطيني  الّســاحل  تاريــخ  مــن  محّطــات 
ــن  ــردّيته م ــي س ــق ف )1748-1948(«، الُمنطل
صعــود عــّكا فــي القــرن الثامــن عشــر، ثــّم 
صعــود يافــا فــي القــرن التاســع عشــر، ثــّم 
مركزّيــة مــدن الّســاحل االقتصادّيــة وتنامــي 
ــالد«  ــة و»انكســار الب ــي، فالنّكب النفــوذ األوروب

فــي القــرن العشــرين.
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ـــوم،  ـــاحل الي ـــراءة الّس ـــر ق ـــرض عب ـــردّية المع ـــى س ـــتقبل« عل ـــاُج الُمس ـــة، إنت ـــاُج المعرف ـــطين: إنت ـــر »فلس ـــى مؤتم بن
ـــه ومســـتقبله  ـــا واقع ـــا، ورابًط ـــا وثقافيًّ ـــن الســـياق الفلســـطيني األوســـع، سياســـيًّا واجتماعيًّ ـــه ضم ـــًدا موضعت ُمعي
ـــطينيًّا،  ـــة فلس ـــاج المعرف ـــة إنت ـــول عملّي ـــر ح ـــؤال المؤتم ـــى س ّ ـــا، يتجل ـــر. ُهن ـــى النه ـــر إل ـــن البح ـــطين م ـــع فلس بواق
وعالقتهـــا بالخطـــاب التحـــرُّري المحلّـــي والعالمـــي وممارســـاته، ُمســـتنًدا إلـــى مجموعـــة مـــن التســـاؤالت، علـــى 
ـــاب  ـــاواًل خط ـــا؟ وُمتن ـــا بحثيًّ ـــادة إنتاجه ـــا وإع ـــّم إنتاجه ـــف يت ـــا؟ وكي ـــف نبحُثه ـــطين، وكي ـــر بفلس ـــف ُنفّك ـــرار: كي ِغ
ـــة  ـــه الثقافّي ـــدوده، ومقاربات ـــه، وح ـــى آفاق ـــر إل ـــه دراســـات االســـتعمار االســـتيطاني، بالنّظ ـــذي تطرح ـــة، ال األصالنّي
ـــى مشـــاركة وجاهيـــة  ـــاة اليوتيـــوب باإلضافـــة إل ـــى البـــث المباشـــر وقن والسياســـّية. وحظـــي بمشـــاهدات واســـعة عل

ـــرة. كبي

ثالًثا: مشروع الشراكة البحثّية مع جامعة كيب تاون
وّقــع المتحــف اتفاقّيــة شــراكة بحثّيــة مــع جامعــة كيــب تــاون فــي جنــوب إفريقيــا بتاريــخ 6 تّمــوز 2021، لتنفيــذ 
ــا االحتــالل فــي الضفــة الغربيــة،  ــى مــدار ســنتين )تمــوز 2021-تمــوز 2023( حــول طوبوغرافي مشــروع بحثــي عل
مــن خــالل فحــص التشــابه والتقاطــع بيــن التجربــة الفلســطينّية وتجربــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا، 
إضافــة إلــى االختالفــات والخصوصّيــات فــي الحالتيــن. تخلــل المشــروع البحثــي سلســلة مــن ورش العمــل الخاصــة 
والعامــة، باإلضافــة إلــى بحــث وزيــارات ميدانيــة وتبــادل معرفــي، بهــدف الربــط بيــن المعرفــة المتحفّيــة فــي حفــظ 
وتوثيــق وعــرض وتأريــخ االنتهــاكات علــى األرض وبيــن النهــج المبنــي علــى التصميــم لمفهمــة وعــرض التحــوالت 
فــي المشــهد، حيــث تــّم نشــر دعــوة مفتوحــة تســتهدف فنّانيــن وباحثيــن فــي كال البلديــن وخارجهمــا فــي نهايــة 
تشــرين الثانــي 2021. عقــدت الورشــة األولــى علــى مــدار 4 أّيــام عبــر زووم، شــارك فيهــا 14 مشــارًكا وقامــوا بتقديــم 

عــرض حــول مشــاريعهم التــي ســيقومون بتطويرهــا فــي ظــل المشــروع.

والبحثي المعرفي  البرنامج 
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وإعالم37 تشبيك  إضاءات: 

المتحف الفلسطيني ينضّم إلى المجلس العربي للعلوم االجتماعّية
أصبح المتحف عضًوا في المجلس العربي للعلوم االجتماعّية في بيروت اعتباًرا من شهر أيار عام 2021  

إعالم
حظي المتحف الفلسطيني خالل العام بتغطية إعالمّية تمّثلت في )70( ماّدة إعالمّية في وسائل اإلعالم 	 

المحلّّية والدولّية، وكان من أبرز ما ُنشر:
 تخصيص 8 صفحات كاملة مع صورة الغالف للمتحف في العدد الربيعي لمجلّة )آرت فورم(	 

Artforum األمريكّية والمخصص للمتاحف في العالم.
 	،Gulf Today 36 خبًرا من قبل وسائل محلّّية ودولّية، منهم ثالث باإلنجليزّية عام على 

 Houstonian magazineو
10 أخبار حول حملة األثواب من قبل وسائل اإلعالم محلّّية وعربّية، وتصوير مع تلفزيون دبي، ومقابالت حول 	 

نجاح حملة استعادة األثواب.
التغطية اإلعالمّية إلطالق معرض بلُد وحده البحر كانت 15 نشرة إخبارية في مواقع محلّّية وعربّية ودولّية.	 
التغطية اإلعالمّية للمؤتمر السنوّي الثالث كانت 11 نشرة إخبارّية في صحٍف ومواقع عربّية ومحلّّية.	 
ه البحر«، حضرها صحافّيو التلفزيون العربي، ورويترز، واألّيام.	  جولة خاّصة للصحفّيين في معرض »بلٌد وحدُّ
ه البحر« على كاّفة منّصات التواصل االجتماعي، ونشر إعالنين لمجلّة 	  فيديو ترويجي حول معرض »بلٌد وحدُّ

 This Week in Palestineو e-flux
مقال عن المتحف الفلسطيني عبر الموقع الرسمي للجنة الدولّية للمتاحف اإلثنوغرافّية للمجلس الدولي 	 

للمتاحف.
تغطية خاّصة في غرفة المجموعات عبر وسائل التواصل االجتماعي.	 
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وإدارّية39 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 خــالل 2012. ومــّذاك والمتحــف الفلســطيني يمّثــل 
ــا ُيحيــُل  أهــّم مشــاريع مؤّسســة التعــاون، ويقــع تحــت مّظلتهــا المالّيــة، بالتالــي، فــإّن عــدم اســتقالل المتحــف ماليًّ
إلــى أّن تقاريــر مؤّسســة التعــاون المالّيــة شــاملة للتفاصيــل المالّيــة لمشــروعها األهــّم المتحــف الفلســطيني، علًمــا 
ــام.   ــى موقــع مؤّسســة التعــاون للجمهــور الع ــا، ومنشــورة عل ــا وخارجيًّ ــر ُمدّققــة داخليًّ ــر هــي تقاري أّن هــذه التقاري
ــة مســتقبلّية  ــن التعــاون والمتحــف عالقــة اســتراتيجّية وثيقــة، مــع رؤي ــدُّ العالقــة بي ــياق، تع وضمــن هــذا الّس

الســتقاللّية المتحــف عــن المؤّسســة اأُلّم خــالل العاميــن الُمقبليــن.   
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السؤال 1: ما هو تقييمكم للخدمة العاّمة؟ 

%52 ا      جّيد جدًّ

%40     جّيد 

%4     متوّسط 

%2     ضعيف 

%2 ا      ضعيف جدًّ

السؤال 2: كان من الّسهل التنقُّل والحركة داخل المعرض.

%77     أوافق 

%21     ال أوافق 

%4     ُمحايد 

%1     ال ينطبق 

السؤال 3: أعجبتني الموضوعات التي ُيغّطيها المعرض. 

%96     أوافق 

%3     ُمحايد 

%1     ال ينطبق 

الزّوار إدارة 

إدارة الزّوار )كانون الثاني - كانون األول 2021(
ــزّوار  ــداد ال ــر«، وأع ُه البح ــدُّ ــٌد وح ــي »بل ــرض الحال ــزّوار للمع ــات ال ــام 2021 تقييم ــل للع ــير العم ــر س ــن تقري يتضّم
ُه البحــُر: محّطــات مــن تاريــخ الّســاحل الفلســطيني«،  ــدُّ ــٌد وَح ــُدد« و»بل ــع فــي القــدس: ُمْســَتملون ُج لمعرضــي »ُطِب

ــر.  ــا والتذاك ــا والكافتيري ــات دّكان الهداي ــارض، ومبيع ــن المع ــة بي ــرة االنتقالّي وزّوار الفت

ُه البحُر: محّطات من تاريخ الّساحل الفلسطيني«: مختارات من تقييم الزّوار لمعرض »بلٌد وَحدُّ
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السؤال 4: هل ستشّجع أفراد عائلتك أو أصدقاءك على زيارة المتحف الفلسطيني؟ 

%95     نعم 

%5     ال 

السؤال 5: هل استمتعت بزيارتك؟ إذا لم تستمتع/ تستمتعي بها، نرجو منك توضيح السبب؟

%95     نعم 

%5     ال 

ُه البحُر«؟ السؤال 6: كيف عرفت عن معرض »بلٌد وحدُّ

%5     عبر إعالن صحيفة 

%49     عبر وسائل التواصل االجتماعي 

%2     عبر اإلعالنات  

%30     توصية من شخص 

%14     طرق ُأخرى 

الزّوار إدارة 
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السؤال 7: هل تضّمنت زيارتك إلى المعرض جولة إرشادّية؟

%37     نعم   

%63     ال 

تصنيفات الزّوار حسب الفئة الُعمرّية 

تصنيفات الزّوار حسب المدن الفلسطينّية

النّسبة )%(عدد الزّوار ُعمر الزائر 

17532.5 عاًما فما دون

25-18151270

30-261728.4

40-3221510.2

 60-411527.6

61332.3 عاًما فما فوق

توزيع الزّوار حسب الدول )أكثر 5 زائرة(

النّسبة )%(عدد الزّوارالبلد 

187097.7فلسطين

140.7الواليات المّتحدة األمريكّية

110.5إيطاليا

100.5المملكة المّتحدة

80.4فرنسا

الزّوار إدارة 
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تصنيفات الزّوار حسب النوع االجتماعي

النّسبة )%(عدد الزّوارالنوع االجتماعي 

76035.5ذكر

133662.5ُأنثى

412ُأفّضل عدم اإلفصاح

تصنيفات الزّوار حسب المدن الفلسطينّية

النّسبة )%(عدد الزّوارالمدينة 

30.15عّكا

885.1بيت لحم

10.05بئر السبع

120.6حيفا

1327.3الخليل

211.2جنين

110.55أريحا

29014.5القدس

231.15الناصرة

884.4نابلس

80.4قلقيلية

104358.1رام الله والبيرة

20.16الرملة

321.77سلفيت

70.33طوباس

291.6طولكرم

20.1أم الفحم

60.3يافا

100.5غّزة

الزّوار إدارة 
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المؤّسساتي46 التطوير 

الموافقة على سياسات جديدة
ُخّصــص عــام 2021 لتطويــر سياســات داخلّيــة للمتحــف تماشــًيا مــع وضعــه القانونــي الجديــد. َأعــّد المديــر المالــي 
واإلداري للمتحــف السياســات الجديــدة بعــد عمــل تحليــل ومراجعــة حثيثــة مــن قيــل شــركة )ديلويــت( للتدقيــق. 
ــة التدقيــق واالمتثــال، وثــم مصادقتهــا  ــر عــام المتحــف ولجن ــل مدي ــت مراجعــة هــذه السياســات مــن قب كمــا تّم

واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة المتحــف:
سياسة الموارد البشرّية.  	 
دليل المشتريات.	 
الدليل المالي والمحاسبي. 	 
سياسة مكافحة الفساد.	 
سياسة حماية الطفل.	 
سياسة تضارب المصالح.	 
مكافحة التحّرش.	 
اإلبالغ عن األفعال غير المشروعة وسياسة مكافحة االنتقام.	 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات.	 

تسجيل المتحف في فلسطين
تــم تســجيل فــرع جمعّيــة المتحــف الفلســطيني - غيــر حكومّيــة 
لــدى دائــرة الجمعّيــات األجنبّيــة – فــي وزارة الداخلّيــة فــي 
بتاريــخ 2021/06/23   )F-0291-QR( رقــم  تحــت  فلســطين 
ــة رقــم  ــى قــرار وزيــر الداخلّي ــة، واســتناًدا إل ــة غيــر ربحّي كجمعّي
)50( بتاريــخ 2021/6/23، تــم اعتمــاد د. ممــدوح العكــر كممّثل 

ــة فلســطين. ــة فــي دول لفــرع الجمعّي

التخطيط االستراتيجي
بتاريــخ 2021/5/20 تــم توقيــع اتفاقّيــة مــع شــركة حلــول للتنميــة االستشــارّية مــن أجــل عمــل تخطيــط 
اســتراتيجي للمتحــف للســنوات 2022-2024 وجــاء ملّخــص العمــل االســتراتيجي الــذي تــم االنتهــاء منــه مــن قبــل 

ــي: ــا يل ــا لم شــركة االستشــارات وفًق

د االتجــاه المســتقبلي للمتحــف  ــة، مّدتهــا ثــالث ســنوات )2022-2024( ُتحــدِّ ــة وإدارّي خّطــة اســتراتيجّية، برامجّي
اســتناًدا إلــى االلتــزام بإطــار المتاحــف وأهــداف التنميــة المســتدامة. واســتندت هــذه الخّطــة إلــى تحليــل معّمــق 
ألنشــطة المتحــف وسياســته الحالّيــة وخطــط العمــل االســتراتيجّية، فضــاًل عــن البيئــات الداخلّيــة والخارجّيــة التــي 

يعمــل فيهــا المتحــف. 

وتــم وضــع الخّطــة مــن خــالل نهــج تشــاركي شــمل المديــر العــام للمتحــف وأعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وعــدد كبيــر 
مــن الموّظفيــن ورئيــس جامعــة بيرزيــت د. بشــارة دومانــي، فــي سلســلة مــن عــدة لقــاءات عقــدت بالمتحــف طــوال 

فصــل الصيــف. وشــملت الخدمــات االستشــارّية أيًضــا وضــع خّطــة إلدارة المخاطــر.  
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والشراكات48 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 خــاّلق وُمنتــج، وبنــاء مروّي ذهاًب
مالحظة: األسماء ضمن القائمتين ُمرّتبة أبجديًّا. 

المانحون األفراد
أسامة الخريبي

أنيت ونبيل حبايب
جورج قسيسية

جوليا شير
جوناثون شانون

د. عادلة العايدي-هنّية
رندا وماهر قدورة

غالية وعمر القّطان

المؤّسسات المانحة
بنك فلسطين

جامعة كيب تاون
صندوق أركاديا

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
القنصلّية الفرنسّية

المركز الثقافي البريطاني
مؤّسسة الّتعاون

 الوكالة السويدّية للتنمية الدولّية من خالل 
مؤّسسة عبد الُمحسن القّطان

لقاءات تشبيكّية وشراكات وفعالّيات
ــة،  ــة العايدي-هنّي ــة: زارت د. عادل ــّية العاّم ــة الفرنس ــن القنصلّي ــوة م ــا بدع ــزور فرنس ــف ت ــرة المتح مدي
ــة والمتاحــف فــي باريــس ومارســيليا. وتضّمنــت لقــاءات مــع كل مــن:  ــة الدولّي مجموعــة مــن المؤّسســات الثقافّي
رئيــس قســم الثقافــة والمتاحــف فــي منّظمــة األمــم المّتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو«، الســّيد الزار 
إيلونــدو، ورئيــس المجلــس الدولــي للمتاحــف »أيكــوم«، الســّيد بيتــر كبلــر، ومديــرة متحــف كارنافاليــه لتاريــخ مدينة 
باريــس فاليــري غيــوم، ومســؤولي القســم التربــوي بمتحــف أورســي لفــّن القــرن التاســع عشــر، وأمينــة مجموعــة 
ــاء الشــدياق،  ــى الســّيدة هن ــا فــي متحــف كيــه برانلي-جــاك شــيراك للفنــون األول الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
والمديــرة الفنّّيــة لمعهــد ثقافــات اإلســالم فــي باريــس، ورئيــس معهــد العالــم العربــي الســّيد جــاك النــغ، إضافــة إلــى 
ــة فــي مرســيليا لقــاءات مــع  مســؤولي المتحــف والمعــارض والتواصــل الخارجــي فــي المعهــد. كمــا تضّمنــت الجول
مديــر متحــف الحضــارات األوروبّيــة والمتوســطّية )Mucem(، الســّيد فرانســوا شــونييه، ومســؤولي أقســام التربيــة 
ــة  ــر »صناع ــي مؤتم ــة ف ــاركت د. العايدي-هنّي ــات. وش ــات، والمقتني ــة، والمجموع ــات الخارجّي ــارض، والعالق والمع

الفــّن فــي الوطــن العربــي« والــذي عقــده متحــف Mucem بتقديــم محاضــرة حــول المتحــف الفلســطيني.   

فعالّيــات التمويــل الجماعــي: تســلّم المتحــف 
ــواب  ــة األث ــت مجموع ــي حمل ــق الت ــع الصنادي جمي
التاريخّيــة الُمطــّرزة القادمــة مــن الواليــات المتحــّدة، 
والتــي تــّم التبــّرع بهــا مــن ِقَبــل لجنــة الحفــاظ علــى 
التــراث الفلســطيني فــي واشــنطن )CPPH( لصالــح 
التمويــل  المتحــف، وتــّم تمويلهــا ضمــن حملــة 

ــام الماضــي. ــة الع الجماعــي فــي نهاي

ليلى القّدومي
لينا القّطان

ميران ورامي ترزي
نادية سحويل
نجوى القّطان

نور الدين سحويل
هاني القّطان

ياسمين القّدومي
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الفعالّيات
نّظــم المتحــف فعالّيــة خاّصــة احتفــااًل باســتكمال شــحن األثــواب مــن الواليــات المّتحــدة إلــى فلســطين، حيــث 	 

ُدعــي عــدد مــن المؤّسســات الثقافيــة والمموليــن األفــراد والشــركات الذيــن ســاهموا فــي دعــم الحملــة، تخلـّـل 
الفعالّيــة عــدد مــن الكلمــات، وجولــة خاّصــة شــملت شــرًحا مفّصــاًل عــن األثــواب التــي تــّم اقتناؤهــا وأهّمّيتهــا. 
شــارك فــي الفعالّيــة وزيــر الثقافــة، د. عاطــف أبــو ســيف، والســّيدة مهــا ربيــع عبــر تقنيــة الــزووم مــن الواليــات 

المّتحــدة، والســّيد عبــد الســميع أبــو عمــر، مالــك مجموعــة األثــواب األصلــي.  

عقــد المتحــف فعالّيتيــن خاّصتيــن مــع عــدد مــن رجــال األعمــال وأبنــاء الجاليــة الفلســطينّية فــي أبــو ظبــي 	 
ودبــي، بمشــاركة أعضــاء لجنــة تجنيــد األمــوال المنبثقــة عــن مجلــس إدارة المتحــف. حضــر الفعالّيتيــن حوالــي 
40 شــخًصا، وتخلّلهمــا تقديــم عــرض مفّصــل عــن المتحــف ونشــأته وأهــم المشــاريع واإلنجــازات التــي نّفذهــا 

منــذ تأسيســه.

والشراكات التمويل 



فريق عمل المتحف الفلسطيني

مدير عاّم المتحف
د. عادلة العايدي-هنّية

مديرة مكتب المدير العاّم
منار بريغيث

األبحاث والبرامج المعرفّية
مرح خليفة 

إدارة المطبوعات 
هال الّشروف 

بدر عثمان
روان نمر

البرنامج التعليمي 
سارة زهران
النا عبيدة

تقييم المعارض
ربا طوطح

مالك عبد الوّهاب
نادين عرنكي

المقتنيات والمجموعات 
بهاء الجعبة
براء بواطنة

سلمى أبو مريم

البرامج العاّمة واإلنتاج
عبور الحّشاش

إنتاج المعارض 
خالد الشّعار 

البرنامج العاّم والفعالّيات 
رنين قّرش

بشائر شاور

اإلعالم والعالقات العاّمة 
حنين صالح 

ضحى ادكيدك

التصميم الغرافيكي 
لينا صبح

 تصوير/
إعداد وتحرير المحتوى البصري

حارث يوسف

التنمية والشراكات
سامر مخلوف

صفاء حالحلة 
عهد بكير

اإلدارة والمالّية
نخلة القرع 

المشتريات والمالّية 
ناصر يوسف
محمد حواري

لورينا شاهين 

الشؤون اإلدارّية 
ريم دياب
سليم عازر

إدارة الزّوار ودّكان الهدايا 
رينا خطيب 
جين المكركر

عبد القادر إبراهيم
أمجد عبد الرّزاق

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
نصري اشتّية

هبة مصلح
أسامة حمدة

المرافق
بّشار عّمار

أيمن طبيلة
أمجد التصلق

طاقم الخدمات المساعدة
زكرّيا بدوان )2021-1985(

أحمد برغوثي
راغب يعقوب
ربحي برغوثي

عبد القادر إبراهيم
عمر كاّلب

عودة بياتنة
كرم مالوخ

مالك طليب
مكسيم كنعان

محّمد عمر
نضال شعيبي

وديع بدر



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 48، بيرزيت، فلسطين

هاتف: 1948 294 2)0( 970+

فاكس: 1936 294 2)0( 970+

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 2019، 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
http://www.palmuseum.org

