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عادلة العايدي ـ هنية*
الفنون والهوية والبقاء :بناء املمارسات
الثقافية يف فلسطين  1996ـ ** 2005
تقدم عادلة العايدي ـ هنية يف هذه املقالة صورة شاملة عن جتربة مركز خليل
السكاكيني يف رام الله خالل األعوام التسعة األوىل من تأسيسه.
وتلخص هذه التجربة حماولة بناء أطر ثقافية يف مواجهة االحتالل ،وتسلط
الضوء على الثقافة بصفتها أحد أشكال املقاومة التي تصوغ التجربة املعيشة يف
وحتول احلياة اليومية إىل حكاية إبداع وصمود وحتدٍّ.
إطار التفاعل بين الذاكرة واحللم،
ّ

عشت القضية
الفلسطينية من بعيد،
من خالل القراءات والنشاطات التضامنية،
ومل يدر يف خلدي قط أنني يف نهاية
املطاف سأعيش يف موطن أحالم العرب

كجزائرية،

* املديرة السابقة ملركز خليل السكاكيني يف رام
ّ
حتضر لنيل الدكتوراه يف الدراسات
الله ،وهي
الثقافية يف جامعة جورج ماسون (واشنطن).
** املصدرAdila Laïdi-Hanieh, “Arts, Identity, :

and Survival: Building Cultural Practices
under Occupation”, Journal of Palestine
Studies, vol. XXXV, no. 4, pp. 28-43.

وهذه املقالة بعنوانها احلايل نسخة حم ّدثة
وموسعة عن املقالة املذكورة أعاله.
ّ

ترجمة :ريم دب ّيات.

وكوابيسهم.
كانت احلرب األهلية مستعرة يف بلدي
عندما حصلت على درجة املاجستير من
جامعة جورج تاون .وألنه مل يكن يف إمكاين
ال يف مؤسسة
العودة آنذاك ،فإنني وجدت عم ً
مقرها واشنطن تشارك يف دعم عمليات
ّ
التحول الديمقراطي يف العامل .وانحصر
عملي يف تشغيل البرنامج العربي الذي تركّ ز
بعد أيلول  /سبتمبر  1993على مشروع
التحضير لالنتخابات الفلسطينية يف كانون
الثاين  /يناير  ،1996وقادين عملي ذاك
إىل التواصل على أرض الواقع مع فلسطين.
وبزواجي من فلسطيني واالنتقال إىل رام الله
يف نيسان  /أبريل  ،1996تعمقت معرفتي
بالقضية الفلسطينية ،واستوعبت اعتبارات
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مركز خليل السكاكيني

التجريد من امللكية والنفي عند أقربائي
اجلدد .وأذكر أين سألت نفسي ،وأنا أعتني
بحديقتي يف بيتي اجلديد يف أول صيف يل
فيه :هل سيأخذون م ّنا هذا البيت أيض ًا يوم ًا
ما؟
بدأت البحث عن عمل وك ّلي أمل بأن
أجد فرصة يف اجملال الثقايف .فقد شكّلت
الثقافة نشأتي األوىل ،بداية مع والدتي،
الروائية اجلزائرية عائشة ملسين ،وبعدها أتى
اهتمامي الشخصي بالفنون ،فتعلمت الرسم
مع فخر النساء زيد ( 1901ـ  ،)1991الفنانة
املؤسسة للفن احلديث التركي واألردين .كانت
السلطة الوطنية الفلسطينية حينئذ حديثة
العهد ،والكفاءات املهنية املتخصصة نادرة،
علي وزارة الثقافة العمل كمديرة
فعرضت ّ
مقره يف رام الله ،يف
كان
جديد
ملركز ثقايف
ّ
بيت فاخر قديم من الطراز املعماري اخلاص
مكون من ثالث طبقات ويعود
ببالد الشامّ ،
تاريخه إىل سنة  .1927اشترت الوزارة البيت
يف أيام وزير الثقافة ياسر عبد ربه ،وقامت

بتجديده ،وأطلقت على املركز اسم املثقف
والسياسي واملربي الشهير خليل السكاكيني
( 1878ـ  1،)1953وكانت تهدف إىل حتويله
إىل دار عرض للفنون الفلسطينية .كان األمل
الضمني من املشروع الذي أتى يف فترة
االندفاع األوىل ما بعد أوسلو ،أن تتزاوج
جماليات البناء التقليدي مع نهضة حملية
للفنون تطلع ًا إىل تأسيس الدولة الفلسطينية
على كامل األراضي احملتلة منذ سنة .1967
وهذه قصة رحلتي التي دامت تسعة أعوام
كمديرة ملركز السكاكيني .لقد انقضت تلك
األعوام ،لكن مسيرة العمل مل تكن سهلة قط،
ال
إذ راف َقنا كثير من صعوبات التمويل ،فض ً
عن الوضع السياسي املتدهور الذي انتهى
أخيراً باندالع االنتفاضة الثانية وما رافقها
من إغالقات وعمليات قتل ،وشكوك وخيبات
تعرض للتخريب
أمل ،كما أن املركز نفسه ّ
يف أثناء حصار سنة  .2002بيد أن العمل
يف مركز السكاكيني كان ملهِ م ًا وجمزي ًا
للغاية ،ففي بلد مثل فلسطين ،تعطي األعوام
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املتراكمة من العزلة واحلرمان معنى خاص ًا
للعمل الثقايف ،فيه إغناء للمجتمع يف الوقت
مقاوم ًا .ومع أن
ال
عينه ،ويمكن ع ّده فع ً
ِ
الوقائع السياسية الصعبة أعاقتنا وأثّرت
يف كل ما قمنا به ،إ ّ
ال إنها أضفت على عملنا
معنى.

هيكلة مؤسسة غير حكومية ()NGO
عندما تو ّليت منصبي اجلديد ،كان
قد تعاقب على إدارة املركز مديران يف
غضون ثالثة أشهر ،ومل يكن قد فتح أبوابه
أمام اجلمهور بعد .وكان من املفترض أن
يستضيف املركز مكتب الشاعر حممود
درويش الذي كان قد عاد لتوه إىل رام الله
من أجل إعادة إطالق جملة "الكرمل" األدبية،
غير أنه مل يكن هناك خمصصات مالية
أعددت خطة طموحة تهدف
لبقية املركز.
ُ
إىل جعل املركز حمور النشاط الثقايف،
ومنبراً للمواهب احمللية ،لكن سرعان ما ظهر
علي استجداء
حجم القيود املادية ،فكان ّ
الوزارة كل شهر من أجل التمويل .واتضح
أنه مل يكن هناك ميزانية خمصصة ألي
ملرافق ورواتب ثالثة
شيء خارج نطاق ا َ
موظفين هم مراسل وموظف إداري وأنا .مل
يكن هذا مستغرب ًا ،فأغلبية الوزارات كانت
تعمل بميزانيات شحيحة ،وباستثناء رواتب
املوظفين ،فإنه كان عليها تمويل أعمالها
من اخملصصات الضئيلة التي تمنحها
السلطة الوطنية ،ومن املشاريع املشروطة
واملمولة من اجلهات املانحة ،حتى إنني
كنت أضطر إىل دفع بعض املصاريف من
حسابي اخلاص .وقد حاولت تأسيس جملس
أمناء لتأمين الدعم للمركز ،غير أن األعضاء
احملتملين مل يقبلوا ،ألنهم رأوا أن املركز
َ
يجب أن يكون مدعوم ًا من السلطة الوطنية
الفلسطينية ،كما أن بعضهم أعرب عن خشيته

تدخل السلطة يف عمل اجمللس.
من ّ
وهنا فكرت يف إمكان حتويل مركز
السكاكيني إىل مؤسسة غير حكومية،
وبشجاعة وافقني الوزير على ذلك ،فشكّلت
2
جملس املؤسسين ليكون نواة لهذا العمل.
واستطعت احلصول على بذرة االستثمار
األساسية من الفنانة وراعية الفن سهى
شومان وزوجها املصريف الراحل خالد
شومان ،اللذين أثبتا أنهما داعمان
خملصان ملركز السكاكيني ،وكذلك من
رج َلي األعمال البار َزين واخل ّي َرين صبيح
املصري وسمير عويضة .وبعد تسجيل
املؤسسة غير احلكومية يف سنة ،1998
وقّعنا اتفاقية مع وزارة الثقافة أصبح
ال قانوني ًا
بموجبها مركز السكاكيني مستق ً
عنها ،مع أن ملكية مقره تعود إليها .وشكّلنا
بعد ذلك بفترة قصيرة اجلمعية العامة،
ومنذ ذلك احلين أصبحت تتخلل نشاطات
اجتماعات جلنة البرامج
مركز السكاكيني
ُ
بصورة دورية ،واجتماعات اجلمعية
العامة وانتخابات جملس اإلدارة كل أربعة
أعوام .وكان املوضوع الشاغل دائم ًا هو
أن يكون تشكيل جملس اإلدارة واجلمعية
العامة بعيداً عن الفئوية ،ويحقق التوازن
ال يف التمثيل
بين اجلنسين ،ويكون عاد ً
اجلغرايف (الضفة الغربية؛ غزة؛ فلسطين
1948؛ الشتات) والتمثيل القطاعي (الفنون؛
الوسط األكاديمي؛ اجملتمع احمللي؛ القطاع
توخي التجديد وجت ّنب
اخلاص) ،فض ً
ال عن ّ
3
تضارب املصالح.
بات مركز السكاكيني قادراً ،كمؤسسة
غير حكومية من الناحية القانونية ،على
طلب الدعم من مصادر خاصة ،وساعد
جملس األمناء يف احلصول على تبرعات
ُ
إلغناء وقفية نامية ،لكن ،وعلى غرار
املؤسسات غير احلكومية األُخرى ،كان
علينا االعتماد بشكل رئيسي على مساعدات

الفنون والهوية والبقاء

املانحين الدوليين الرئيسيين الذين برزوا يف
الساحة الفلسطينية احمللية منذ االنتفاضة
األوىل .غير أن املنافسة كانت شديدة ،إذ
تكاثرت املؤسسات غير احلكومية نظراً إىل
حمدودية فرص العمل ،والتنافس ما بين
الفصائل التي شكّلت أهمها مؤسسات غير
حكومية لالستفادة من التمويل املتوفر تلبية
للحاجات التنموية واخلدماتية احمللية ،حتى
إن أغلبية املؤسسات غير احلكومية نشأت
بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
عمل معظم املؤسسات غير احلكومية
هذه يف جماالت التنمية ،أو احلكم الرشيد
والديمقراطية وحقوق اإلنسان واملرأة،
وخاض عدد قليل منها يف اجملال الثقايف.
ويمكن تصنيف األخيرة ضمن ثالث
فئات :األوىل ،املؤسسات التي يساوي
كادرها اإلداري الشاب بين اإلناث والذكور
ومقارها يف رام الله ،وإىل حد أقل يف بيت
ّ
حلم والقدس ،وقد عملت يف جمال الفنون
البصرية واألدائية؛ الثانية ،عدد قليل من
املؤسسات التي تدعمها منظمة التحرير
الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية،
عمل يف اجملال األدبي ،وبشكل أساسي
يف رام الله وغزة ،وكادرها غالب ًا رجال
وكبار السن ،وهي ذات دور تمثيلي أو نقابي
أما الثالثة فهي أطر حملية
بالدرجة األوىل؛ ّ
عديدة تعمل على مستوى القرية أو خميم
موجهة إىل األطفال
الالجئين ،وأطلقت برامج
َّ
والشباب ،وأقامت ورشات عمل للرقص
الشعبي والفنون واحلرف اليدوية ،وأنشطة
اجملتمعية،
للقراءة .وعملت هذه البنى
َ
يف بعض األحيان ،مع اجملموعة األوىل
كمستفيدين من منح ،واستطاعت يف بعض
األحيان احلصول على تمويل من منظمة
التحرير الفلسطينية  /السلطة الوطنية
الفلسطينية ،أو من بعض املانحين من أجل
برامج حمددة.
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وفرة التمويل النسبية مل تطل احلقل
الثقايف ،بل إن رعاية القطاع اخلاص
اقتصرت على بعض الفاعليات الشعبية
من قبيل مهرجانات املوسيقى والرقص
الصيفية .وكنا نشعر باالمتنان جتاه
كبار الشخصيات يف جمال العمل اخليري
الفلسطيني لتبرعاتهم ،إ ّ
ال إن األولوية لديهم
كانت يف أحيان كثيرة لقضايا خيرية
أما بالنسبة إىل اجلهات املانحة
كالسيكيةّ .
الدولية فإنها كانت ،قبل أي شيء ،معنية
باألهداف السياسية الثابتة التي وضعتها
قياداتها .ولتغطية تكاليف البرامج التي
علي دائم ًا جمع
مل يتم تع ّهدها ،فإنه كان ّ
التبرعات ،سواء حملي ًا أو من خالل رحالت
تخل من
إىل اخلارج ،وهذه املساعي مل
ُ
اإلحراج واإلحباط يف أحيان كثيرة ،إذ
كنت أجد يف البالد العربية أن جامعي
التبرعات الفلسطينيين قد سبقوين ،ولهذا
علي توشية طلباتي للدعم
كان يتوجب ّ
بمبررات غير ثقافية مثل دعم مشاريع قد
تخص األطفال ،أو أهمية التضامن العربي،
أو اإلشهار باملتبرع ،وما إىل ذلك .إن عدم
تقدير أهمية الثقافة كان أمراً مزعج ًا ،لكن
يمكن تف ّهمه ،وخصوص ًا بعد سنة 2002
يف ضوء احلصار واإلبادة االجتماعية ـ
الثقافية ( )sociocideيف الضفة الغربية
4
وقطاع غزة.
وكان لهذا النمط امللتوي للتمويل آثار
عدة :هيكلي ًا ،كان علينا توظيف أشخاص
يتقنون اللغة اإلجنليزية من أجل كتابة
املقترحات والتقارير عوض ًا عن توظيف
فنانين ومثقفين هم غالب ًا ال يتقنونها .كما
أن مرتباتنا كانت منخفضة ،األمر الذي
أدى إىل فقداننا املتكرر للكوادر الشابة
اجملتهدة واملتحفزة ،التي يجذبها العمل
مع املؤسسات غير احلكومية "األكثر ثراء"
والعاملة يف اجملاالت غير الثقافية .يضاف
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إىل ذلك الشعور بالضغط وعدم اليقين
املراف َقين للبحث املستمر عن التمويل،
وإنفاق كثير من الوقت على عمليات متابعة
وتوثيق املنح باللغتين ،وتبرير حتى أصغر
املصروفات النثرية ،وعمليات إعادة توزيع
امليزانية ،ذلك بأن على متلقّي املعونات يف
فلسطين العمل دائم ًا حتت وطأة افتراض
الذنب .واألمر األكثر أهمية هو أن عقبات
جمع التبرعات فرضت تنفيذ برامج آنية
بحسب رغبة املانحين ،بينما تم إهمال
برامج طويلة األمد والبرامج الرئيسية التي
حتددها األولويات الثقافية الفلسطينية.
فاللبنات األساسية لبناء الهوية اجلماعية
الفلسطينية متجذرة يف األحداث السياسية
يفضل املمولون جت ّنبها .وهكذا ،يف
التي
ّ
الوقت الذي حصلنا على تمويل متعدد
األعوام ملشاريع الفنون البصرية ومشاريع
تفيد النساء و  /أو األطفال ،حصل برناجمنا
الفريد اخلاص بالهوية الثقافية على تمويل
أربعة مشاريع فقط خالل ثمانية أعوام.
وحصل اثنان من هذه املشاريع التي ربما
تكون "مثيرة للجدل" على التمويل الالزم
بفضل تعاطف ممثلي اجلهات املانحة ،الذين
قاموا بخفض امليزانية ووافقوا على التمويل
حملي ًا ،وذلك خشية مراجعتها ورفضها من
قبل رؤسائهم يف املقار الرئيسية .وعلى غرار
باقي املؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة
يف اجملال الثقايف ،وجدنا أنفسنا يف وضع
متناقض ،إذ كنا نعتمد على التمويل الدويل
ملشاريع تهدف إىل احلفاظ على الهوية
5
الثقافية الفلسطينية.
لكن مع العمل الدؤوب ،زادت ميزانية
تشغيل مركز السكاكيني ،وخالل فترة إدارتي
له ،ثمانية أضعاف .وعلى مر األعوام بدأ
بعض املؤسسات الدولية اخلاصة وشبه
احلكومية بتمويل البرامج الثقافية يف
املنطقة ،وكنا قادرين على أن نتشارك معها،

كي نتمكن من االستمرار وخدمة جمتمعنا.
فنتيجة حتررهم من أغالل البيروقراطية
احلكومية املركزية ،استطاع العاملون يف
تلك املؤسسات تف ّهم الدور املركزي للثقافة
كحقّ يجب أن يتمتع به جميع الناس ،وأنها
يف احلالة الفلسطينية ذات بعد سياسي
7
حترري.
6

البرامج واألنشطة :األعوام األوىل
عندما أعددت خطتي للعمل يف سنة
 1996كانت رؤيتي أن أدير موقع ًا
للفاعليات واإلنتاج الفني والثقايف ،وهذا
ما فعلته .كان لدينا يف مقر املركز حديقة
كبيرة مع فرندة حجرية ،وصالة عرض
مكونة من ثالث غرف متداخلة جدرانها
من احلجر اجليري ،ويف أعلى طبقة املكاتب
اإلدارية هناك غرفة واسعة ذات مواصفات
صوتية ممتازة حتت سقف قرميدي أحمر
مائل .باختصار ،كان لدينا مساحات فسيحة
الستضافة خمتلف الفاعليات على مدار
العام.
خالل األعوام الثالثة األوىل من عملي
يف مركز السكاكيني كنت أقوم شهري ًا
بوضع خطة فاعليات الشهر املقبل ،وإذا مل
يكن لدينا مناسبات مع ّدة مسبق ًا ،فإننا كنا
نستضيف فاعليات الوزارة أو القنصليات
أو اجملتمع .لقد حاولت أن أجعل ليايل
اخلميس والسبت يف نهاية كل أسبوع ،حافلة
بالنشاطات .وبمرور الوقت وضعت تنسيق ًا
نموذجي ًا للبرامج ،هو عبارة عن توليفة
فيها عرض لفيلم وثائقي ،وحفلة موسيقية،
ومعرض فني ،ونشاط أدبي 8.وقد نظمنا
ما معدله  6فاعليات شهري ًا ،يضاف إليها
بعض األنشطة املتفرقة كمناسبات التضامن
املتنوعة ،أو سلسلة حماضرات ،أو عروض
مسرحية ،أو أيام ثقافية دولية تعرض ثقافة
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بلد معين ،أو ورشات عمل للكتابة اإلبداعية
أو للصحافة الثقافية .وكان ال بد لنا من
إقامة ورشات العمل والبرامج الدولية من
أجل تعويض القلة النسبية يف اإلنتاج الفني
احمللي ،بسبب العزلة وإرث إغالق املدارس
واجلامعات يف إبان االنتفاضة األوىل .وقد
شكلت األنشطة التي أقامها مركز السكاكيني،
وغيره من املؤسسات احمللية ،بعد عقود
من االحتالل املباشر ،مساهمة أساسية يف
9
إحياء احلياة العامة يف منطقة رام الله.
يت" الفنون البصرية كي تكون
و"تب ّن ُ
النشاط األساسي للمركز بسبب توفّر صالة
العرض ،ونظراً إىل خلفيتي الفنية .وظلّ مركز
السكاكيني على مدى عدة أعوام ،املعرض
(الغاليري) الفني الوحيد املتخصص يف
الضفة الغربية ،ومع أننا مل نكن نمتلك
كادراً أو موارد كافية لتنظيم العمل بشكل
مثايل ،إ ّ
ال إننا استطعنا تنظيم معارض
وع َكس الطيف الواسع من
م ّتسقة مفاهيمي ًاَ .
األعمال التي تم عرضها على مر السنين
تطور الوقائع يف اجملتمع وإدراك الذات،
ال عن إقبال فنانيه املتدرج على الفن
فض ً
املفاهيمي ووسائل اإلعالم اجلديدة .وحملت
األعمال التي عرضناها خالل األعوام األوىل
بقايا لنموذج التمثيل الذاتي للصمود يف
الثمانينيات واالنتفاضة األوىل ،بالفلكلور
الشعبي البصري .وحتول ذلك النموذج،
يف مرحلة ما بعد أوسلو ،إىل استكشافات
وتأمالت ذاتية املرجع بشأن الهوية
واالنتماء ،كما قمنا بإصدار كت ّيبات لتوثيق
املعارض وحتفيز احلوارات النقدية فيما
يتعلق بالفنون البصرية.
أما من ناحية اجلمهور ،فإن العام َلين
ّ
احملددين الرئيسيين كانا املستوى التعليمي
والعالقات الشخصية :يف احلالة األوىل،
أثّرت الفجوات يف التربية الثقافية يف قدرتنا
على بناء اجلمهور .فعندما تأسس مركز
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السكاكيني كانت توقعاتي ،وكذلك توقعات
الوزارة ،أن اجلمهور سيبدأ بالتوافد إليه
بمجرد افتتاحه ،وهو أمر مل يحدث .غير أن
الفاعليات التي كانت تضم "جنوم ًا" مثل
حممود درويش ،أو املوسيق َّيين خالد جبران
أو سمير جبران ،أو الفنا َنين سليمان منصور
وفيرا تماري ،أو حفلة تضامن متعلقة
بالفنان اللبناين مارسيل خليفة ،أو أي
نشاط يخص إدوارد سعيد ،أو األيام الثقافية
الدولية ،جميعها كان يجتذب جمهوراً واسع ًا
كثيراً ما كانت تفيض به حديقة املركز،
وكان يحتشد على األدراج .هكذا ،وبطريقة
ُأخرى ،جنحنا يف بناء جمهور كبير أساسي
رواد من املتعلمين من الطبقة
مكون من ّ
الوسطى وأطفالهم يف بعض األحيان،
وبعض الفنانين واملثقفين ،وعدد قليل من
األجانب.
يف احلالة الثانية ،كان حجم اجلمهور
يتغير وفق ًا ألصل الفنان :عندما يكون
العرض لفنانين أو عازفين من رام الله
أما إذا
يكون احلضور كبيراً من معارفهمّ ،
مل يكن للفنان (الفنانين) عالقات حملية،
عائلية أو اجتماعية أو فصائلية ،فإن عدد
احلضور كان ينخفض بشكل ملحوظ ،وذلك
على الرغم من الدعاية الواسعة وجمانية
البطاقات .ونظراً إىل كون جميع موظفينا
من القاطنين اجلدد يف رام الله ـ الذين وفدوا
إليها من شمال الضفة الغربية وغزة ومناطق
 48ـ مل يكن لدينا روابط عائلية أو حزبية
راسخة تفيد يف زيادة جمهور احلاضرين.
وملعاجلة هذا الوضع ،على األقل يف جمال
الفنون البصرية ،حاولت مبكراً بناء جمهور
متنوع عبر إطالق برنامج توعية يف املدارس
احمللية (رام الله والبيرة وبيتونيا) ،وإحضار
جمموعات من أطفال املدارس لزيارة
املعارض ،ثم إقامة ورشات عمل فنية .وقد
شارك نحو  800طفل يف كل عام دراسي،
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وكان الهدف من هذا زيادة اهتمام هؤالء
األطفال ،وربما ذويهم ،بالفنون البصرية
التي تفتقد املكانة التي يحظى بها األدب أو
املوسيقى يف الثقافة العربية.
إذا عدنا إىل تلك الفاعليات التي اجتذبت
جمهوراً ما بين املتوسط والكبير ،نرى
كيف أنها خلقت روح ًا من اإللفة والتعاون
واملشاركة ،ممزوجة بالشعور بالبهجة،
ومترافقة مع عملية تبادل فكري ال يمكن
لغير الثقافة أن تبثها يف حياة اجملتمع .هذه
الروح هي ما حتتاج إليه رام الله اليوم أكثر
من أي وقت مضى يف ظل االزدياد السكاين
والتوسع العمراين والتفكك اجملتمعي الناجم
عنه ،وكذلك عن اإلقبال على اإلنترنت وعلى
قنوات التلفزيون املتكاثرة ،وعن عزلة القدس
وغزة ،وتصاعد الهجمات على املشروع
الوطني.

السياسة احملتومة وسياسة الذاكرة
عندما أخذت على عاتقي العمل يف مركز
السكاكيني أردت االبتعاد قدر املستطاع عن
الشؤون السياسية ،وكانت رؤيتي أن يكون
املركز فضاء للحوار والتبادل ،من خالل
الطبيعة اجلمالية وغير املس ّيسة للبرامج
املقترحة ،والتي تعكس حق الفلسطينيين
َ
يف أن يعيشوا "حياة عادية" بعد أعوام من
احلرمان واملعاناة يف ظل االحتالل .لكن
سرعان ما ووجهنا بواقع أن حتقّق هذا النهج
غير ممكن ضمن الواقع املتناقض يف مرحلة
ما بعد أوسلو.
تزامنت الذكرى السنوية األوىل لقدومي
إىل فلسطين مع الذكرى السنوية الثالثين
للنكسة ،ذكرى احتالل إسرائيل للضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية يف
سنة  .1967وكان األوان قد فات لتنظيم
أي شيء إلحياء هذه املناسبة ،لكن كانت

قد بدأت تلوح يف األفق الذكرى اخلمسين
للنكبة ،احلدث املؤسس ملأساة فلسطين.
وبعد التفكير بعض الشيء وضعت برناجم ًا
يمتد طوال العام ،موجه ًا إىل اجملتمع احمللي
والعامل اخلارجي ،ويساهم يف تقدم األبحاث
بشأن تلك الذكرى .وهكذا أقمنا يف ذكرى
النكبة ،يف مقر املركز ،معارض للصور
األرشيفية وعروض ًا لألفالم الوثائقية،
أعقبتها يف كثير من األحيان نقاشات
ساخنة عن التأريخ الفلسطيني والتمثيل
الذاتي .كما ّ
نظمنا سلسلة حماضرات ملثقفين
حمليين عن النكبة ومكانتها يف حياتهم
ال حماضرة
وعملهم ،وشملت هذه السلسلة مث ً
متميزة لعامل االجتماع سليم تماري يتعلق
بذكريات يافا ،وتأمالت شخصية للشاعر
حسين البرغوثي والروائي غريب عسقالين،
وكلها تم نشرها الحق ًا بعد حتويلها إىل ِس َير
شخصية.
وشعرت أيض ًا بأن إحياء ذكرى النكبة
يجب أن يكون على أوسع نطاق .ولهذا حتولت
مكاتبنا خالل تلك الفترة إىل مراكز خدمة
فعلية للتبادل والتوثيق أمام الصحافيين
الذين ُأرسلوا أساس ًا لتغطية االحتفاالت
اإلسرائيلية بذكرى "االستقالل" ،وقد واظبت
على توجيه رسائل إلكترونية إىل هؤالء
الصحافيين أخبرهم فيها عن براجمنا،
وضمنتها حقائق وأرقام ًا وصوراً عن النكبة.
ّ
لقد استفدت من استخدام شبكة اإلنترنت
التي كانت يف ذلك احلين أمراً جديداً نسبي ًا،
والتي بدت أنها سالح فلسطيني بامتياز:
فهي وسيلة لكسر العزلة ،غير مكلفة ويف
متناول اليد .ويف سنة  1996أسسنا أول
موقع إلكتروين شامل متخصص بالثقافة
والفن يف فلسطين (،)www.sakakini.org
وحظي بشعبية كبيرة .وقمت حالي ًا بتصميم
أول موقع إلكتروين خمصص للنكبة
( )www.alnakba.orgيتضمن تأريخ ًا
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لألحداث ومعرض صور منذ سنة ،1948
ال عن معلومات مفصلة عن  418قرية
فض ً
مدمرة بالكامل .واجتذب سجل
فلسطينية َّ
الزوار ،بسرعة ،عشرات اإلدخاالت اليومية
لفلسطينيين حول العامل متعطشين لالعتراف
الشعبي بالرواية الفلسطينية ،وسرعان
حتول سجل الزوار إىل منتدى حافل
ما ّ
بالنقاشات احلادة بشأن صحة رواية النكبة،
وأحق ّية الفلسطينيين يف سردها ،حتى إن
هذه النقاشات جذبت وسائل إعالم عاملية
قامت بتغطيتها .كما أن املوقع اإللكتروين
عرض ما يص ّعب إنكار تلك الرواية ،عبر
تقديمه شهادات شخصية لشهود عيان.
لقد اغتنمت فرصة هذه املناسبة لتنظيم
وتسجل
سلسلة حماضرات مفتوحة للجمهور
َّ
بالفيديو ،يقدم فيها عدد من معاصري
النكبة شهادتهم عن أحداثها من زاوية
جتاربهم الشخصية .وق ّدمت هذه التسجيالت
فرصة نادرة إلحياء الذكرى وفتح باب
النقاش .وتمكنت من العثور على باحث
جامعي ذي خبرة وطلبت منه أن يركز على
الناس العاديين الذين شهدوا األحداث املهمة
للنكبة ،فكانت النتيجة بانوراما شاملة ،لكن
حميمية ،عن الوجود الفلسطيني والنزوح
اجلماعي ،مبنية على شهادات قدمها شهود
متنوعون ،من قرويين أميين إىل سكان
مدن متعلمين .سمعنا روايات عن املزيرعة
واللد وقطمون وأبو شوشة ودير ياسين
ويافا والقسطل وغيرها ،وقصص ًا عن أرتال
الالجئين الهاربين يف البرية واحلر ،واملذابح
وحمالت اإلرهاب الليلية ،وعن املقاتلين
اجلرحى الذين قضوا بسبب احلاجة إىل
الرعاية الطبية ،واألسلحة القديمة ،والبيوت
املفقودة واملصائر الضائعة .ويف النهاية
تم حترير خمس عشرة شهادة وجتميعها يف
أربعة أشرطة فيديو وتوزيعها الحق ًا على
اجلامعات احمللية ومراكز البحوث.
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جعلتني برامج النكبة أدرك أهمية
استكشاف اللبنات األساسية لبناء الهوية
الثقافية الفلسطينية ،فالهويات طبع ًا ،يف
زمن العوملةُ ،يفترض أن تكون قد أصبحت
مائعة وهجينة على نحو متزايد .ومع اتسام
الواقع الفلسطيني بالتعددية دائم ًا ،تبقى
املستعمرة يف مرحلة
فلسطين آخر البالد
َ
ما بعد االستعمار ،ولهذا فإن من الضروري
استعادة رموز وحكايات الرواية اجلمعية
الذاتية كوسيلة للمقاومة الثقافية ،وهذا ما
ال.
حدث فع ً
غير أن الفرصة املثالية لبرناجمنا
فيما يتعلق بالهوية الثقافية الوطنية،
أتاحها َمن ُس ّمي املركز باسمه ،أي
خليل السكاكيني .فابنتاه السبعينيتان
الباقيتان يف قيد احلياة آنذاك ،هالة
ودمية السكاكيني ،كانتا تعيشان حياة
متقشفة يف منزل صغير بجوار مركزنا
الذي كانتا تقومان بزيارته من حين إىل
آخر ،ودائم ًا بكل مودة ولطف .وكنت يف
سنة  1998قد طلبت منهما معرفة مكان
وجود قبر والدهما .ويف أمسية حارة من
ال يف
ذلك الصيف سرت أنا وزوجي طوي ً
مقبرة مار جرجس يف القاهرة القديمة
بحث ًا عن قبر خليل السكاكيني وولده
سري ،القبر الذي مل تزره دمية وهالة منذ
سنة  ،1966والذي كانتا غير متأكدتين
من أنه ما زال موجوداً ،لكننا وجدناه.
السكاكيني الذي لقي يف مصر ملجأه يف
سنة  ،1948والذي أصبح فيما بعد عضواً
يف جممع اللغة العربية بدعوة من طه
حسين ،كان يرقد يف قبر أنيق بسيط ُحفر
عليه بيت من الشعر ألبي العرب الصقلي،
األمر الذي يعكس جمع السكاكيني بين
اإلنسانية والعاملية مع االنتماء العربي:
"إذا كان أصلي من تراب فكلها
بالدي وكل العاملين أقاربي".
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بفضل هذه العالقة مع دمية وهالة تمك ّنا
من احلصول على اليوميات الشخصية الق ّيمة
التي كتبها خليل السكاكيني بدقة وأمانة ما
بين سن َتي  1907و 1951من أجل نشرها.
وهذه اليوميات التي احتفظت بها موقت ًا يف
بيتي بعد االجتياح العسكري اإلسرائيلي يف
سنة  2002واقتحام املركز وتكسيرهُ ،تظهر
نسيج احلياة الفلسطينية يف تلك احلقبة .لقد
كانت اليوميات مفعمة باألمل بقيام نهضة
عربية تكون فلسطين جزءاً منها ،مع إنكار
ساذج إىل حد ما الحتمال ضياع فلسطين،
ويبدو جلي ًا فيها عشقه للغة العربية .ورسمت
املذكرات أيض ًا تطور صورة خليل السكاكيني
الذاتية ،من إنساين ِ
منكر لالنتماء القومي
والهويات الدينية ،إىل متحمس منخرط
يف احلياة العامة بعد االزدياد الهائل يف
صورت
الهجرة الصهيونية وتأثيراتها .كما ّ
حمرر اليوميات أكرم
بوضوح ،بكلمات
ّ
مس ّلم ،األحداث والعقلية الفلسطينية يف ذلك
الزمن ،إذ حتدثت عن ظهور الطبقة الوسطى
احلضرية ،وتطور القدس ،ووالدة الصحافة،
ونظام التعليم املدين ،والنضال من أجل
تعريب الكنيسة األورثوذكسية ،وسقوط
اإلمبراطورية العثمانية وقيام االنتداب
البريطاين ،واملقاومة العربية لسياساته
الداعمة للصهيونية .وتذكر اليوميات أيض ًا،
الصداقة التي جمعت السكاكيني ببعض
املهاجرين اليهود ،وهجرته املبكرة الفاشلة
إىل الواليات املتحدة وعودته ،وعشقه
لزوجته سلطانة واحلزن الذي مل يفارقه
لوفاتها ،وتطلعاته من أجل ولده سري.
وأخيراً تتحدث اليوميات عن النكبة وضياع
جميع أحالمه ،وكل ما عمل له يف التعليم
والسياسة ،وكل ما حققه كرجل ،لتأتي بعد
ذلك وفاة ولده سري .هذا كله مكتوب بلغة
غنية وحديثة وذاكرة متقدة ومثالية ال
10
تفتر.

االنتفاضة :إحياء ذكرى الشهداء
ال أعوام الهدوء النسبي الذي
مل تدم طوي ً
أعقب أوسلو ،فقد انهارت حمادثات كامب
ديفيد يف تموز  /يوليو  ،2000وبعدها
بستة أسابيع يف  29أيلول  /سبتمبر 2000
تفجر الغضب املكبوت من املظامل املتراكمة،
ّ
فكانت االنتفاضة الثانية .كانت االنتفاضة
اجلديدة بالنسبة إ ّ
يل عملية استوعبت فيها
وعشت قدر الفلسطيني املتناقض ،فهو من
جهة يعيش حمروم ًا ويائس ًا ،ومن جهة
ُأخرى يناضل ويقاوم .وكانت اخلسائر يف
األرواح هائلة ،إذ كان اجلنود اإلسرائيليون
يطلقون النار على الشباب املتظاهرين
ويقتلونهم ،كما كانوا يطلقون الصواريخ
على املناطق اآلهلة .كان املوت يحصد مزيداً
من أرواح الشباب كل يوم ،فتتحول قصص
اآلمال اخلائبة واألحزان املتبددة فولكلوراً
حضري ًا آني ًا ،وتضاف لبنة جديدة إىل بنيان
الوعي اجلمعي.
ال
هائ
ا
وقع
الشباب
أولئك
كان ملوت
ً
ً
يف نفسي :كانت قد مضت عشرة أعوام على
وفاة شقيقي أكرم الذي قضى يف حادث
مروري وهو يف عمر الثالثة والعشرين.
كان يف ريعان الشباب عندما رحل وترك
العائلة للحزن والذكريات .عدت بذاكرتي إىل
وقت وفاته ،واستعدت فيض املشاعر الذي
غمرنا به األقرباء واألصدقاء الذين أحاطوا
بنا ،وفكرت يف عائالت الشهداء وكيف أن
خسارتهم ألبنائهم كفيلة بتحطيمهم ،كما
سبق أن حدث معنا .لكن مع هذا العدد كله
من الشباب الذين ُيقتلون يف الوقت نفسه،
ويف األوضاع ذاتها ،ألن يتم التعامل مع
موتهم بشيء من النسبية؟ هل لدى اجملتمع
الوقت والرصيد العاطفي الكايف ملساندة
كل عائلة قد حتتاج إىل الدعم؟ بدأت التفكير
يف عمل تذكاري يسمو بأمل تلك العائالت،
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ويعطي هذه احليوات التي توقفت مساحة
ال من التسليم آللة املوت التي
كي تتجلى ،بد ً
حصدتها فجأة ،غير أين كنت عازمة على
جت ّنب اخلطابات والبيانات التي تقولب
وحتولهم إىل أبطال
الشهداء يف أنماط حمددة
ّ
جمردين ،أو ضحايا مثيرين للشفقة .كانت
ّ
فكرتي هي االحتفاء بهم بتقديمهم كما كانوا
يف الواقع :فلسطينيون عاديون عاشوا احلياة
الفلسطينية العادية .أردت أن يدخل الزائرون
إىل مزار تذكاري ال يكون قبراً ،وإنما مكان
للسكينة والتأمل بحيث يكون يف قدرتهم
التعرف إىل شيء ما من تلك احليوات العادية
التي تم إنقاذها من النسيان ،على أمل
التماهي معها.
يف النهاية ،كان العمل التذكاري
يخص أول مئة شهيد
عبارة عن معرض
ّ
يف االنتفاضة ،بينهم اثنا عشر شهيداً من
فلسطينيي الداخل أطلقت الشرطة النار
عليهم خالل احتجاجات تشرين األول /
أكتوبر  2000التي اندلعت تضامن ًا مع

الفلسطينيين يف األراضي احملتلة .وكان لكل
شهيد  /شهيدة زاوية خاصة يف املعرض
مكونة ببساطة من صندوق شفاف عليه اسم
الشهيد وصورته ،ويف داخله أحد متعلقاته
الشخصية .والصور التي قدمتها عائالت
الشهداء كانت صوراً شخصية رسمية ال ُتقطت
يف مناسبات سعيدة كاألعياد الدينية أو
حفالت التخرج أو اخلطوبة .االستثناء الوحيد
كان الفتى عالء الذي مل ُتلتقط له أي صورة
يف حياته ،وذلك على ما يبدو من شدة الفقر.
الصورة الوحيدة التي وصلتنا عنه كانت
صورة جسده امليت ،وقد ال ُتقطت لتوثيق مكان
دخول الطلقة وخروجها .مل أستخدم صورته
تلك ،لكني أبقيته يف املعرض التذكاري
الذي كان بعنوان "مائة شهيد ـ مائة
حياة" ،فافتقاد التمثيل البصري لوجوده ال
أما بالنسبة إىل
ينفي حقيقة هذا الوجودّ .
األغراض ،فقد طلبنا من كل عائلة تقديم
واحد من مقتنيات الشهيد احلميمة .ونظراً إىل
فقر العديد من الشهداء ،فإن هذه املتعلقات
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كانت ،يف معظمها ،عبارة عن قطعة
ثياب .وتلقينا أيض ًا ألعاب أطفال وأدوات
ومقالعين
عمل ودفاتر وحقائب مدرسية
َ
مقطوعين تقريب ًا ،فاملقالع أداة للدفاع
واملقاومة سريعة العطب .ونفّذ الرسام الكبير
سمير سالمة تصميم املعرض ،وجعلنا
إضاءة صالة العرض خافتة من أجل توجيه
األنظار نحو األغراض والصور.
املكون اآلخر لهذا العمل التذكاري هو
الكتاب املرافق للمعرض ،ويضم صور
الشهداء [والشهيدات] وصور أغراضهم
الشخصية ،عالوة على سير ذاتية موجزة
خلصت مالمح حياتهم ورسمت صورة
واقعهم وطموحاتهم .صور املقتنيات كانت
باللون البني الداكن جتنب ًا للون األسود رمز
احلداد ،بينما كان الكتاب بلون "بيج" صامت
يحاكي لون حجارة جدران مركز السكاكيني.
وتبرع الفنان املميز شريف واكد بتصميم
ال.
الكتاب الذي أصبح عم ً
ال تذكاري ًا حممو ً
وأوليت احلصول على حقائق كل حكاية
بالشكل الصحيح اهتمام ًا كبيراً ،بيد أن
السير الشخصية أعادت سرد احلكاية نفسها
َ
مئة مرة ،ابتداء من النكبة وفقدان العائلة
والتهجير ،وما تالها من الفرص املسلوبة
والبؤس املقترن بحياة الالجئ .وهذه
احلكاية ُرويت مراراً وتكراراً ،مفعمة بسخرية
األقدار ووعود مل تنجز :حممود ،جنا من
ليقتل بعد ثالثة أيام من
وشايات العمالء ُ
زفافه ،يف املكان نفسه الذي استشهد فيه
اثنان من أصدقائه؛ سالمة ،أصيب بطلق
ناري يف أثناء عودته إىل بيته يف خميم
الالجئين بعد أن أنهى ورد ّيته يف كازينو
أريحا؛ جهاد ،عائد من املنفى ميسور احلال،
وأحمد ،ابن أخ قائد اجلهاز األمنيُ ،قتال على
احلاجز؛ عمر ،أصبحت أراضي أجداده اآلن
مزرعة أريئيل شارون؛ منصورُ ،قتل وهو
يف طريقه ليشتري شطيرة فالفل ،ألنه رفع

عالمة النصر يف وجه اجلنود؛ رحمة وعزيزة،
سيدتان وقورتان صديقتان كانتا تنتظران
سيارة أجرة عندما وقعت أول حادثة اغتيال
مستهدف بواسطة الهليكوبتر؛ عبد احلميد،
َ
الرسام والكاتب املسرحي الذي ُأمطر جسده
بوابل من الطلقات؛ حسامُ ،قتل خالل رحلته
منزل أبيه وأمه املط ّلقين؛
اليومية بين
َ
أصيل ،املراهق مناضل السالم الذي ُقتل
ضرب ًا بعقب البندقية ...وغيرهم.
اف ُتتح املعرض التذكاري يف  20شباط/
فبراير  ،2001وكنت أشعر بالقلق حيال
كيفية تلقّي اجلمهور لعمل تذكاري يمثّل
حداداً مشترك ًا ذا سمة غير دينية وإنسانية
داع خملاويف.
وغير سياسية ،لكن مل يكن من ٍ
فقد ُدهشنا ،مع شعور باالمتنان ،من جتاوب
الزائرين من خمتلف األعمار وأنماط احلياة
الذين احتشدت بهم صالة العرض يومي ًا.
وهذا اإلقبال الكثيف للجمهور ،والعدد
الهائل من االقتراحات التي أغدقها بشأن
كيفية اإلعداد للمعرض قبل افتتاحه ،وردات
األفعال العاطفية فيما بعد ،أظهرت احلاجة
العميقة لدى اجملتمع إىل العزاء للتعبير عن
غضبه وسرد روايته .واجتذب املعرض أيض ًا
وسائل اإلعالم بشكل مل يسبق له مثيل،
يغص بالزوار أينما يحلّ  11.فقد سافر
وكان
ّ
املعرض يف فلسطين إىل نابلس والناصرة
فقط بسبب احلصار ،ومن هناك انتقل إىل
عشر مدن ُأخرى يف األردن ولبنان واإلمارات
12
العربية املتحدة واليابان.
بعد ذلك بعامين أقمنا مشروع شهادة
ثاني ًا ،وهذه املرة مل أضع رؤية قيمية شاملة،
وإنما ،ببساطة ،أفسحت اجملال أمام رؤى
متلونة (كليدوسكبيكية )kaleidoscopic /
خام عبر التطريز التقليدي .وكان املبدأ أن
ال مطرزة أع ّدتها قريبات الشهداء
نعرض أعما ً
تعبيراً عن حمبتهن ألبنائهن وأزواجهن
وبناتهن .وقد تمك ّنا من عرض  156قطعة،
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تصور أزهاراً ،ألنها كما قال،
مط َّرزاتها
ّ
كانت هي نفسها "أجمل زهرة يف احلديقة".
ورافق املعرض الذي جال بدوره على جنين
وبير زيت ،ملصق ًا تعريفي ًا يعرض اجلداريات
األربع ،مع صورة وسيرة شخصية لكل شهيد
على الوجه اخللفي .وعند افتتاح املعرض
يف مركز السكاكيني ،كانت أسر الشهداء
سعيدة للتكريم الذي حظي به أحباؤها.
وكما حدث يف العمل التذكاري األول ،سأل
األهايل الذين استشهد أبناؤهم بعد انتهاء
اإلعداد للمعرض إن كان هؤالء سيك َّرمون يف
أعمالنا الالحقة.

غالف الكتاب باليابانية

تم توزيعها على أربع جداريات مطرزة
يدوي ًا وحمشوة ببطانة سميكة صممتها
املتطوعة األميركية ـ الفلسطينية لويس
نخلة .بدت اجلداريات األربع دافئة ،إ ّ
ال إن
كل قطعة مثبتة عليها كانت صرخة أمل.
كانت اللوحات عبارة عن أبيات من الشعر،
وزخارف تطريز تقليدية ،وصور شخصية
أو مناظر خميطة .وكان بعض القطع يحمل
أسماء أو ُكنى ،وبعضها اآلخر يتضمن صور ًا
فقط .أحد األعمال كان ُيظهر امرأة ترتدي
الثوب التقليدي وتقف بين دجاجات ،طرزتها
والدة فتاة يف احلادية والعشرين من العمر
ُقتلت يف أثناء عبورها إحدى نقاط التفتيش،
طرزت اللوحة ذات الطراز
وقالت األم أنها ّ
القديم من أجل "تذكر األيام اخلوايل" حين
كانت العائلة تعيش مع ًا بأكملها .كما كان
مطرزة بيد الشهيدة نفسها:
هناك قطعة
ّ
هي أم لثالثة أطفال ،كانت يف الثالثة
واألربعين من العمر عندما ُقتلت وسط أحد
شوارع املدينة برصاصة ُأطلقت من إحدى
املستعمرات ،وقد اختار زوجها قطعة من

حتول النموذج :انتفاضة وامتداد
ّ

الصدمة األوىل التي أحدثها اندالع
االنتفاضة ألغت األنشطة يف مركز
السكاكيني ،لكن بعد االنقطاع الذي فرضناه
بأنفسنا يف الشهر األول ،ومن دون أي
مشاورات للتنسيق ،عادت املؤسسات
الثقافية يف رام الله ففتحت أبوابها أمام
اجلمهور يف عملية رفض لإلضرابات
املدمرة ذاتي ًا ،وإلغالق دور السينما
ِّ
واملسارح ،اللذين حدثا يف إبان االنتفاضة
األوىل .واألمر الذي مل يكن هناك مفر منه هو
أنه كان لالنتفاضة أثر عميق يف فاعلياتنا،
غير أننا على الرغم من التظاهرات واخلسائر
يف األرواح واحلواجز واإلغالقات ،عملنا ما
يف وسعنا لالستمرار يف تقديم برناجمنا
ال ،كما بدأنا بتقديم نشاطات موجهة
كام ً
إىل األطفال بصورة خاصة .ولكون هذه
الفاعليات هي الوحيدة يف املنطقة فإنها
اجتذبت جمهوراً كبيراً ومتنوع ًا ،وكان
األطفال يشعرون باحلرية واملرح وبراحة
نفسية هم أحوج ما يكونون إليها .أحد هذه
النشاطات كان أول مناسبة عامة يف رام الله
بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية يف نيسان/
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أبريل  ،2002إذ احتشد يف حديقة املركز
 200طفل كانوا قد قضوا خمسة أسابيع
داخل املنازل ،وأغلبهم شهد عملية اعتقال
آبائهم ،أو اح ُتجزوا يف الغرف مع عائالتهم
عند اقتحام اجلنود بيوتهم.
توسع بعض براجمنا عملي ًا خالل
االنتفاضة ،فابتداء من سنة  2001باشرنا
إقامة معارض ألعمال فنانين واعدين كان
معظمهم من غزة ،األمر الذي يبرهن على
حيوية هذا التجمع احلضري الكبير .كما
بدأنا بتخصيص منح إنتاج للفنانين الذي
ال عن تشجيع
ّ
يحضرون معارضهم .وفض ً
الفنانين الشباب ،افتتحنا معارض ألعمال
متمرسين ،فلسطينيين بالدرجة
فنانين
ّ
األوىل (حمليين ،ومن الشتات ،ومن األراضي
احملتلة) وعرب وعامليين ،منهم :الفلسطيني
كمال بالطة؛ اجلزائري رشيد القريشي؛
املصورة السعودية ريم الفيصل؛ الرسام
السوري ـ األملاين مروان قصاب باشي؛
عمالق الفن احلديث فازاريلي.
وسعنا آفاق عملنا أيض ًا ،فتوطدت
ّ
العالقة مع دارة الفنون ـ مؤسسة خالد
عمان ،والتي كانت تقيم
شومان يف مدينة ّ
أكاديمية صيفية سنوية للفنانين الشباب
العرب .والفنانون الذين أرسلناهم إىل
األكاديمية كانوا ،يف معظمهم ،من فناين
غزة الذين استفادوا أكثر من غيرهم ،نظراً
إىل عزلتهم آنذاك عن بقية العامل الفني .ويف
أطلقت مدرسة صيفية ،أصغر،
سنة ،2003
ُ
وخاصة بنا ،من أجل جتاوز عقبة احلصول
على تصاريح السفر من اإلسرائيليين
وتأشيرات السفر العربية ألجل الشباب،
والقيود االجتماعية التي تقف عائق ًا يف
وجه تنقّل بعض الشابات .ومنذ ذلك احلين،
كان يأتي إلينا كل صيف نحو  20فنان ًا
شاب ًا ،كانوا بشكل رئيسي من شمال الضفة
الغربية ،وذلك بهدف التركيز على احلركات

الفنية ،وللتعرف إىل أعمال الفنانين العرب
وف ّناين العامل الثالث املعاصرين .كان مركز
السكاكيني أول مؤسسة حملية تقدم هذا
النوع من البرامج .كما قمنا برعاية األنشطة
الثقافية يف مدينة غزة وبيت حلم ،والتي
جذبت جمهوراً كبيراً نسبي ًا نظراً إىل ندرة
مثل هذه األنشطة هناك.
يف األيام األوىل من االنتفاضة ،شتاء
"حتول نموذج"
سنة  ،2001عشت جتربة
ّ
حقيقية ،أو انقالب إدراكي .فخالل شهر
رمضان من تلك السنة ،أقمنا سلسلة إفطارات
تضامنية تلتها حفالت موسيقية ،وذلك من
أجل الناس الذين ّ
تقطعت بهم السبل يف رام
الله وقت اإلغالق ،مثل الطالبات القادمات
من غزة واملناطق النائية من الضفة الغربية
للدراسة يف اجلامعات احمللية ،وعناصر
األمن أو الشرطة التابعين للسلطة الوطنية
الفلسطينية من ذوي الرتب املنخفضة
احلفالت
والبعيدين عن عائالتهم .وأحيت
ِ
فرق حملية تؤدي املوسيقى
املوسيقية ٌ
العربية الكالسيكية وبعض املوسيقى
الغربية الكالسيكية .وشكلت هذه احلفالت
صدمة ثقافية لكثير من احلضور :أصيبت
الطالبات ببعض التعجب من وجود عازفتين
أنثيين ،واستغربن عدم ترافق املوسيقى
بكلمات ،وقد تبادل العديد منهن احلديث يف
أثناء العزف؛ ومن ناحية ُأخرى ،بدا جلي ًا
أن الطالبات أتين فقط ألننا قمنا بدعوتهن،
فعلى غرار كثير من الشباب العرب ،فإن
أذواقهن تك ّيفت مع ثقافة البوب العربي
واملوسيقى التجارية .وبالتايل ،كانت
املنتوجات والرموز الثقافية اجلادة التي
قدمها مركز السكاكيني وغيره من املراكز
الفنية غريبة على العديد منهم.
أدركنا حينها أن النموذج الكالسيكي
ملركز فني يقع يف منطقة "جميلة" من
وموجه إىل طبقة املثقفين
املدينة،
ّ

الفنون والهوية والبقاء

ومتوسطي الثقافة ،سيتسبب بالقطيعة مع
شريحة واسعة من الناس ،ونحن مل نكن نريد
أن يتحول مركز السكاكيني إىل واحدة من
تلك املقابر الثقافية .وحلسن احلظ ال يوجد
يف فلسطين الشرخ املوجود يف العديد من
البالد يف مرحلة ما بعد االستعمار ،ما بين
ثقافة البقاء ،أو ما يمكن اعتبارها "إنتاج
متفاوت وغير مكتمل للمعنى والقيمة...
نتج يف أثناء عملية البقاء االجتماعي" من
جهة ،وبين ثقافة نخبة ما بعد االستعمار
مشكّلة من "متحف خيايل َّ
منظم للثقافات
ال من ذلك،
الوطنية" من اجلهة األُخرى 13.بد ً
تمفصل تطور الفنون والثقافة مع الكفاح
الوطني لنيل احلرية .وهكذا ،أصبح السؤال
بالنسبة إ ّ
يل هو كيفية إيصال األعمال الفنية
املعاصرة التي يبدعها فلسطينيون عن
فلسطين إىل جماهير مقو َلبة وفق املعايير
الثقافية احمللية املتولدة ذاتي ًا التي ينتجها
االنتماء إىل العشيرة والعائلة واالنتماء
احمللي واالقتصادي .وهذا األمر ال يمكن
حتقيقه عن طريق استنساخ نماذج اإلدارة
الثقافية اخلاصة باجملتمعات احلضرية ،أو
الغنية ،التي تفترض أن البلد يف حالة سالم
واستقالل ،وأن اجلمهور فيه متجانس ثقافي ًا
واقتصادي ًا ،وإنما يتحقق ببناء الصالت مع
مؤسسات مثل املدارس واملكتبات واملراكز
اجملتمعية يف القرى وخميمات الالجئين.
ولهذا بدأنا بدعوة الطالبات القادمات من
خارج رام الله ،وأقمنا أنشطة خاصة بهن،
حماضر أو
تعطيهن الفرصة للنقاش مع
ِ
فنان أو عازف .وتطور ذلك الحق ًا إىل برنامج
توعية كامل شمل مئات من طالبات املدارس
ال عن
يف أربعة خميمات لالجئين ،فض ً
مراكز التعليم والتأهيل اخلاصة باألطفال
املعرضين للمخاطر (األيتام واألحداث
ّ
تمكنت من جذب اهتمام
وقد
اجلانحين).
ُ
بعض املانحين لتمويل مشاريعنا ،ليس
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كمشاريع ثقافية بحتة ،وإنما كإجراءات
تندرج ضمن ميزانيتهم اخلاصة باجلندر
والالجئين.
ومع ذلك ،وبسبب األعراف االجتماعية
بتحرك الفتيات ،فإننا مل نتمكن
املتعلقة
ّ
من إحضار الطالبات غير املقيمات إىل
مركز السكاكيني .ولهذا وضعنا برنامج
زيارات لفنانين حمليين وممثالت وخمرجين
وموسيقيين وراقصين ومغنين وفنانين
تشكيليين وك ّتاب لزيارة الصفوف وتقديم
فقرة فنية قصيرة ،أو إحياء فاعلية ما،
متبوعين بعرض ونقاش .وفيما بعد ،تطور
َ
البرنامج ليشمل ورشات عمل للفنون
واحلرف اليدوية ،عالوة على الكتابة
والدراما .وعلى غرار األطفال يف العامل
كن فضوليات
أجمع ،فإن هؤالء الفتيات ّ
ومتحمسات إلظهار مواهبهن ،واكتساب
مهارات جديدة يف الرقص والدراما والغناء.
ففي ورشة العمل اخلاصة بالدراما ،كتبت
العديدات منهن ومثلن تمثيليات صغيرة
تدور حول الزواج القسري املبكر وترك
املدرسة واإلجبار على األعمال املنزلية ،إلخ.
ال عن الوصول إىل جمهور جديد ،فإن
وفض ً
هذه البرامج كانت تهدف إىل تزويد الفتيات
بوسائل للتعبير عن أنفسهن ،وتوفير مساحة
لهن للتسلية والنقاش .والنماذج القدوة التي
قدمناها عن فنانات متحدثات بارعات
وعميقات التفكير كانت بعيدة أعوام ًا ضوئية
عن الصورة الشائعة عن الفنانة كـ "امرأة
ساقطة" .ومع أن البرنامج شكّل بالنسبة إىل
الفنانين مصدر دخل إضايف ،إ ّ
ال إن كثيرين
منهم تنازلوا عن أتعابهم ،كما أنه كان
فرصة للتفاعل مع بعض من اجلمهور الذي
كانت أعمالهم معنية باحلديث عنه .وقد جنح
البرنامج جناح ًا باهراً ،بدليل الطلبات التي
مدرجة فيه من
تلقيناها من مدارس مل تكن َ
أجل االنضمام إليه ،وكذلك تب ّنيه وتكراره
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فيما بعد يف العديد من املؤسسات الفنية
والثقافية األُخرى.

حصار سنة  2002ونتائجه
ال عدة ،وتم ّيز
اتخذ قمع االنتفاضة أشكا ً
بفترات من الهدوء النسبي أو بالتفجيرات
القوية ،لكن من املؤكد أن أفظع اللحظات
كانت خالل ربيع سنة  ،2002وخصوص ًا
يف خميم جنين ومدينة نابلس وبلدتها
القديمة .فمع حظر التجول املفروض على
مدار الساعة يف رام الله ،وجدنا أنفسنا
أنا وعائلتي سجناء يف منزلنا عاجزبن
وخائفين ،وحياتنا معطلة كما حياة
مئات اآلالف من البشر يف الضفة الغربية.
لن أسرد هنا تفاصيل حصار نيسان /
املروع ،وكيف جنونا منه يف رام
أبريل
ّ
الله ،فقد تم توثيق ذلك جيداً .لقد سبق أن
خضنا جتربة مماثلة خالل حصار اخلريف
السابق ،عندما كانت رام الله أول مدينة
فلسطينية تقصفها املروحيات اإلسرائيلية.
أذكر إحساسي الهائل باالنتهاك والعجز
ونحن خمتبئون يف منازلنا ،وعلى الرغم
من ذلك مل أكن قط مهيأة لذلك السبت13 ،
نيسان /أبريل  ،2002عندما أيقظني زوجي
بتعرض
وأخبرين أن صديق ًا اتصل ليخبرنا
ّ
مركز السكاكيني لالقتحام .وعلى الرغم
من اخلوف والغضب الذي كنت أشعر بهما،
فإنني كنت عاجزة مرة ُأخرى عن فعل أي
شيء عدا االنتظار :املدينة بأكملها حتت
حظر جتول صارم على مدار الساعة لعدة
أيام .وعلمنا أن ما شاهده اجليران هو أن
اجلنود وصلوا عند الساعة احلادية عشرة إ ّ
ال
عشر دقائق صباح ًا على متن دبابتين وأربع
عربات حامالت جند ،واندفعوا عبر البوابة
احلديدية ،ومكثوا أربعين دقيقة ثم غادروا
عند الساعة احلادية عشرة والنصف صباح ًا،

وأفادنا اجليران بأن اجلنود قاموا بتحطيم
النوافذ يف الطبقتين األوىل والثانية .كان
عما حدث،
من املستحيل معرفة أكثر من ذلك ّ
لكني كنت أخشى التدمير على غرار ما قام
به اإلسرائيليون يف مسرح القصبة ووزارة
التعليم يف رام الله.
بعد انقضاء يومين كاملين ُرفع حظر
التجول أربع ساعات للسماح للناس بالتزود
بلوازمهم ،فذهبت إىل مركز السكاكيني
برفقة زوجي وابنتي وأحد اجليران الذي
ال
يعمل حداداً ،وقد أحضر معه سلسلة وقف ً
وبعض األدوات .رأينا يف الداخل ما حلّ
باملركز من خراب :حتطمت جميع النوافذ يف
الطبقة الوسطى ،وكذلك زجاج الفرندة ،وذلك
بتفجيرين استهدفا األبواب اجلانبية؛ كانت
شظايا الزجاج تمأل أرضية الليوان والفرندة؛
تعرض جميع املكاتب يف الطبقات األربع
ّ
للتكسير والتخريب؛ ُأفرغت حمتويات األدراج
وكسرت خزائن الكتب و ُألقيت
على األرضُ ،
الكتب على األرض؛ أصيب بعض األعمال
الفنية وكذلك باب حديدي مزخرف قديم،
بأضرار جسيمة ال يمكن إصالحها؛ غطت
الثقوب اجلدران والسقوف بفعل التفجير؛
ُ
سالت املياه على أرض البهو من املك ّيف
تكسر ،وحتطم مقسم الهاتف ،وتضرر
الذي ّ
نظام اإلنذار؛ األمر األهم هو أن القرص
الصلب للكمبيوتر الرئيسي ُسرق ،كما ُفتحت
وسرق املال الذي
اخلزنة احلديدية بالقوة ُ
كان فيها حتى أصغر قطعة نقدية؛ كانت آثار
أقدام الكالب الضالة املوحلة يف كل مكان،
واألرض مغطاة بقشور بذور البطيخ ـ ربما
كانت مسروقة من متجر فلسطيني ـ التي
كان اجلنود يتسلون بها يف أثناء تخريبهم.
بدا جلي ًا أن الهدف مل يكن البحث عن
"إرهابيين" أو أسلحة ،إذ مل يك ّلف اجلنود
أنفسهم عناء اقتحام الطبقات األُخرى.
وحلسن احلظ كان من املمكن إصالح تلك
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دبابة إسرائيلية يف باحة املقاطعة

األضرار بسرعة من قبل وزارة األشغال
العامة التي تكفلت بها جميع ًا ،إ ّ
ال إين طلبت
اإلبقاء على الثقوب يف جدران الليوان
للتذكير الدائم بما حدث .بعدها قمنا برفع
دعوى ضد وزارة الدفاع اإلسرائيلية من
أجل دفع التعويضات ،ليس بسبب احلاجة
إىل التعويض ،وإنما داللة على أن التخريب
الذي قاموا به هو جريمة وليس قدراً علينا
التسليم به من دون حتريك ساكن .بعد عدة
أشهر أدليت بشهادتي يف قاعدة بيت إيل
العسكرية أمام ضابط احتياط كان يتظاهر
باالستغراب واألسف العميق ،وبعدها بأشهر
تلقينا رسالة تفيد بأن "املذنبين" باتوا
وسيعاقبون ،لكن أي تعويضات
معروفين،
َ
َّ
نتلق أي رسالة ُأخرى
مل ُتدفع ،كما أننا مل
بشأن "العقوبات".
يف اليوم الذي انسحب فيه اجليش
اإلسرائيلي من حميط املقاطعة يف رام الله
تلقينا زيارة مفاجئة من الرئيس عرفات
اخلارج من حصاره الذي دام شهرين ،وقد
جاءت معه جمموعة سوريالية من جنوم

الصحافة العامليين ورجال أمن ملتحين.
وزار عرفات يف اليوم نفسه مؤسسات ُأخرى
نهبها أو خربها اإلسرائيليون ،وبدا هو
ورجاله مبتهجين ،إ ّ
ال إنهم كانوا منهكين
وبحاجة إىل االستحمام .زيارة عرفات،
وحملتنا اخلاصة عبر البريد اإللكتروين،
فغص املركز بالزوار
سلطتا الضوء علينا،
ّ
ووسائل اإلعالم التي قامت بتغطية تخريب
اجليش اإلسرائيلي ملركز ثقايف.

استمرارية

بعد رفع احلصار ،عادت احلياة بالتدريج
إىل االستقرار على الوضع "العادي" ،واستمر
حظر التجول من حزيران  /يونيو حتى
تشرين األول  /أكتوبر ،وكان الناس يف رام
ال من حصر
الله يتحدونه بشكل متزايد :فبد ً
أنفسنا ضمن الساعات القليلة املسموح
بها ،عاد اجلميع تقريب ًا إىل أعمالهم ،ومل
يحاول اإلسرائيليون منعهم .كما أننا أقمنا
يف مركز السكاكيني بعض األنشطة ،وكذلك
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فاعليات لألطفال ،لكن يف أوقات مبكرة
ويف أماكن عامة ،يف حماولة الستعادة
التحقت
أيامنا واسترجاع فضائنا .شخصي ًا،
ُ
بمجموعة جديدة لنساء غير متحزبات،
وتظاهرنا ضد حظر التجول واالجتياح يف
الطرقات الرئيسية
يف الواقع ،باستثناء احلصار الذي
ُفرض على املدن يف سنة  ،2002فإن
العنف العسكري اإلسرائيلي كان موجه ًا
مباشرة نحو احملرومين سياسي ًا واقتصادي ًا
من الفالحين وسكان خميمات الالجئين،
املعزولين بعضهم عن بعض وعن املراكز
بنقاط التفتيش واإلغالقات .وقد اتخذ القمع
ال جديداً مع بناء اجلدار العازل .بيد أن
شك ً
هذه العزلة ترافقت مع احلضور املتزايد
للناشطين املتضامنين املتطوعين الدوليين
واإلسرائيليين ،الذين شكلوا دروع ًا بشرية،
أو كانوا شهوداً على املقاومة املدنية.
كرمنا يف مركز السكاكيني يف سنة
وقد ّ
 2005جمموعة من الشجعان الذين كانوا
"األلوية الدولية" الالعنفية الفلسطينية،
من حركة التضامن الدويل (International
 .)Solidarity Movement / ISMويف
الواقع ،فمنذ بدء االنتفاضة ،استقبلنا زواراً
عديدين من املشاهير حسني النية ،ومنهم
َمن مل يكن حسنها :بدا أن نية برنار هنري
ليفي األساسية من الزيارة هي تعزيز آرائه
السلبية التي سبق أن اتخذها ،لكن كان هناك
آخرون ،مثل املمثل ريتشارد غير الذي عرض
يف مركز السكاكيني صوراً التقطها بنفسه
يف التيبت ،وحتدث عالنية عن احلرمان
الذي يعانيه الفلسطينيون .كما استضفنا
وفد البرملان الدويل للك ّتاب برئاسة اثنين
من حاملي جائزة نويل لآلداب ،والذي زار
فلسطين تضامن ًا مع حممود درويش .أعطتنا
هذه املبادرات جرعة كبيرة من األمل ،ونقلت
معلومات مهمة إىل العامل اخلارجي عبر

التغطية اإلعالمية لها.
استأنفنا برامج العمل يف مركز
السكاكيني كاملة ،لكنني منذ أواخر سنة
 2002أمضيت قدراً كبيراً من الوقت
مسافرة ،سواء يف جوالت مع معرض
الشهداء ،أو للتحدث يف أنشطة أقيمت يف
الشتات ،أو حلضور املؤتمرات الدولية يف
حماوالت جلمع األموال ،أو تقديم وجهة نظر
مباشرة يف واقعنا .ومن الواضح أن هذا
السفر كله شكّل ضغط ًا على حياتي العائلية.
وبعد أن عاد مركز السكاكيني إىل الوقوف
على قدميه ،وسار يف املسار الصحيح،
وجتاوز مرحلة احلصار والتدمير ،بدأت أشعر
باحلاجة إىل التحرر من كتابة املقترحات
ملشاريع من أجل جمع األموال ،والتقارير
للمانحين وجمع األموال واإلدارة ،ومن
ال عن توقي إىل االنخراط
هذا الروتين ،فض ً
فعلي ًا يف اجلوانب الفكرية واملفاهيمية
طويلة األمد لكل ما كنت ّ
أنظمه وأعرضه:
املمارسات الثقافية وتفاعلها مع االضطهاد
واالحتالل ،عالوة على استكشاف معضالت
بناء النماذج التمثيلية ضمن سياق حترري.
ال ،ويف
واستغرق اتخاذ قراري زمن ًا طوي ً
بداية سنة  2005استقلت من عملي يف مركز
بحثي
السكاكيني لبدء مسار مهني جديد
ّ
14
وأكاديمي.
النساء ال يتشجعن عادة على ترويج
إجنازاتهن ،لكني سأمضي قدم ًا وأشير
إىل أنه خالل تلك األعوام ،وبدعم من
زمالئي يف العمل ويف هيئات املركز،
كنت فخورة بوضع رصيد ومعيار مهني
للعمل الثقايف ،من الناحيتين البرجمية
والهيكلية ،لتشغيل مركز للفنون وبنائه من
الصفر .وأفخر أنه بمساعدة ودعم األعضاء
املؤسسين تمك ّنا من إيجاد بعض املانحين
العرب والفلسطينيين غير احلكوميين ،لكن
يحزنني أين مل أجنح يف إنشاء صندوق
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فلسطيني للفنون ،تمنيت أن يكونه مركز
السكاكيني يف يوم من األيام ،وعملت على
حتقيق نواة له .كما أين فخورة بالدعم
الذي قدمناه إىل الفنانين الفلسطينيين،
وال سيما تقوية جيل جديد من الفنانين
التشكيليين ،وتشجيع املناقشة واملنافسة
بين الفنانين التشكيليين واملنظمات .وأعتز
بأننا كنا قادرين على بناء جمهور خملص،
واستحداث آليات جديدة لبناء جمهور فني
متنوع اجتماعي ًا واقتصادي ًا ،وهذا برنامج
كنت سعيدة لرؤيتي العديد من املؤسسات
الفنية الفلسطينية األُخرى تقوم باتباعه.
وأنا فخورة أيض ًا ببدء العمل على مشاريع
الهوية الثقافية الفلسطينية ،لدعم كرامة
الفلسطينيين األساسية وحقهم يف إنسانية
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طبيعية ،وواجبهم وحقهم يف الذاكرة واحلزن
والفرح.
ختام ًا ،هذه املقالة تسجيل موجز لتجربة
ثقافية خاصة دامت تسعة أعوام ،ونبعت
من التطلعات نفسها التي حملتها أجيال من
املثقفين والفنانين الفلسطينيين ،تطلعات
إىل احلرية والعدالة ،وإىل االبتكار والتميز
أيض ًا .وليس خارج ًا عن املوضوع أن نستمر
يف حمل هذه التطلعات ألجل وطن ،على
الرغم من حجمه الصغير والعزلة املفروضة
عليه ،ألهم فنانيه واملثقفين العرب ليعطوا
أفضل ما لديهم .يجب أن نسعى جاهدين
مما نحن عليه ،ألجلنا وألجل
لنكون أفضل ّ
جميع أولئك الذين ضاعت وعودهم باألسر
والشهادة.

املصادر
1
2

3
4
5

حتقق ذلك عن طريق منحة حكومية يابانية بإدارة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( .)UNDPون ّفذ
ِ
عمليات الترميم املؤسسةُ األهلية " ِرواق ـ مركز املعمار الشعبي الفلسطيني".
علي ،هم :دمية وهالة السكاكيني؛ الفنان التشكيلي اخملضرم عبد
كان األعضاء املؤسسين ،عالوة ّ
عابدي؛ رجل األعمال وسيدة األعمال اخل ّي َرين حممد املسروجي ومها أبو شوشة؛ املغنية والكاتبة
تانيا تماري ناصر؛ رئيس جملس املؤسسين احملامي مازن قبطي ،وهو جامع األعمال الفنية
احمللية الوحيد ،وقد أثبت التزامه وتفانيه يف دعم مركز السكاكيني ،وكان لفترتين متتاليتين
رئيس ًا جمللس اإلدارة.
لقد ضمت هذه الهيئات ،أو ترأستها ،يف بعض املراحل ،شخصيات ذائعة الصيت مثل الفنانة فيرا
تماري ،والكاتبة سحر خليفة ،واألكاديمي إبراهيم أبو لغد ،واخل ّيرين منيب املصري وسعيد خوري.
لهذا السبب أسعدين أن أكون بين سن َتي  2004و 2007شريك ًا مؤسس ًا يف مؤسستين أصبحتا أهم
مصادر التمويل والتعاون الثقايف العربي غير احلكومي ،وهما على التوايل :املورد الثقايف يف
القاهرة ،والصندوق العربي للثقافة والفنون يف بيروت ـ آفاق.
أصبحت مؤسسة عبد احملسن قطان يف رام الله وغزة املصدر الفلسطيني الرئيسي لتمويل وتعليم
الفنانين الشباب والفرق الفنية ،من خالل َمنح اإلنتاج ،واملكتبات ،واملنح الدراسية ،وبرامج
التدريب ،واملنشورات.
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كانت هذه املؤسسات بشكل أساسي هي مكتب مؤسسة فورد يف القاهرة ،وصندوق األمير كالوس
الهولندي.
غادرت مركز السكاكيني يف سنة  ،2005ظهر العديد من مصادر التمويل الفلسطينية والعربية
مذ
ُ
اجلديدة ،بينما انسحب بعض املانحين الدوليين للمشاريع الثقافية بسبب األزمة االقتصادية
العاملية ،والثورات العربية .ونتيجة ذلك ،وعلى الرغم من وجود كثير من الشباب الفلسطينيين
احملترفين يف اجملال الثقايفُ ،أجبرت عدة منظمات فنية وثقافية على اإلغالق أو تقليص عملها
إىل مناسبات موسمية ،بينما مل يعد يف اإلمكان إقامة الفاعليات الثقافية بشكل كبير خارج مركز
رام الله ـ القدس.
بعد سنة  ،1999تمك ّنا من إحداث وظيفتين ،واحدة لوضع برامج الفنون البصرية ،والثانية من أجل
النشاطات الشهرية .وقد شغل هاتين الوظيفتين شباب متحمسون طموحون واصلوا تألقهم املهني
الحق ًا يف فلسطين واخلارج ،يف الكتابة وإدارة املتاحف واإلعالم.
منذ منتصف أعوام األلفين سعت املؤسسات األهلية الفنية املتعددة ملعاجلة هذه املسألة،
وجنحت يف إضافة تدريس املوسيقى الكالسيكية العربية والغربية إىل ثالثة معاهد موسيقية
ال عن تأسيس أكاديمية فنون متخصصة يف البيرة ،هي :معهد إدوارد
يف رام الله وحدها ،فض ً
سعيد الوطني للموسيقى؛ جمعية الكمنجاتي املوسيقية؛ مؤسسة بارينباويم ـ سعيد؛ األكاديمية
الدولية للفنون ـ فلسطين.
ُنشرت جملدات اليوميات الثمانية ما بين سن َتي  2001و ،2008وقد أصدرتها مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بتمويل من صندوق األمير كالوس ،ومؤسسة عبد احملسن قطان.
تفصل املعرض وحت ّلله نظري ًا ،وقد ُنشرت يف سنة  2014يف جملة Arab Studies
ثمة مقالة
ّ
 Journalيف الواليات املتحدة:
“Grievability as Political Claim Making: The 100 Shaheed-100 Lives Exhibition”,
Arab Studies Journal, vol. XXII, no. 1 (Spring 2014), pp. 46-73.

 12كان هناك طلبات أيض ًا الستضافة املعرض يف صاالت عرض ومتاحف يف أوربا الغربية وأميركا
الشمالية ،لكنها مل تتحقق يف ظل املشاعر املعادية للعرب التي أعقبت هجمات احلادي عشر من
أيلول  /سبتمبر  .2001وشملت جولة املعرض ما بين سن َتي  2001و 2003املواقع التالية :يف سنة
عمان ـ األردن ،واجملمع الثقايف يف أبو ظبي ـ اإلمارات العربية املتحدة،
 ،2001دارة الفنون يف ّ
ومركز الفنون يف املنامة ـ البحرين بدعوة من نادي احمل َّرق؛ يف سنة  ،2002أقيم املعرض مرة
ُأخرى يف اإلمارات العربية املتحدة بدعوة من ندوة الثقافة والعلوم يف دبي ،ومتحف الشارقة .كما
أقيم الحق ًا يف قاعة اليونسكو يف بيروت بتنظيم جمعية شمس الثقافية؛ من حزيران  /يونيو إىل
أيلول  /سبتمبر  ،2003تم العرض يف صالة كيد أيالك ( )Kid Ailackيف طوكيو ،ومتحف كيوتو
للسالم ،ومتحف ساكيما يف أوكيناوا ،وصالة العرض الرئيسية يف ماتسوموتو ،ومتحف حقوق
اإلنسان يف أوساكا ،وذلك بفضل جلنة خمصصة من الفنانين اليابانيين واملثقفين والناشطين
(نسخة إلكترونية باللغة اليابانية موجودة يف الرابط التايل)http://www.shaheed.jp :
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Homi K. Bhabha, The Location of Culture (New York: Routledge, 1994), p. 247. 13

 14بعد تدريس الفكر العربي احلديث واملعاصر ،والفنون البصرية الفلسطينية يف جامعة بير زيت
بين سن َتي  2006و ،2008قمت بتكليف وبتحرير كتاب عن األعمال الفنية األصلية والنصوص عن
فلسطين ملثقفين وفنانين فلسطينيين وعامليين .انظر:
)Palestine rien ne nous manque ici (Paris/Bruxelles: Édition Cercle d’Art, 2008
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