
نٮ#ّة اق: التحّوالت الڡ& اڡ5تراب اآلڡ&
للمشهد الطٮ9ٮ#عى6

ٮ$عى! نٮ$ّة للمشهد الطٮ& اق: التحّوالت الڡ2 اڡ?تراب اآلڡ2
2 نٮ$سان - 31 اكنون األول 2019.

ٮ$عى! لدى نٮ$ة ڡ2ى! المشهد الطٮ& ٮ$ستكشف هذا المعرض التحوالت الڡ2

راڡ2ى! ع2 لسطٮ$نٮ$ين، والعالڡ?ة اليت ترٮ&طنا ٮ&الماكن والموڡ?ع الح& نانٮ$ن الڡ2 الڡ2
ة واالنتماء. ٮ$ضم المعرض تٮ$ت والمساڡ2 من ̀حالل ثٮ$مات المحو والتڡ2
نٮ$ة للمشهد موعة من األعمال اليت تستكشف تطّور التمثالت الڡ2 مح&

لسطٮ$ين عىل مدى عڡ?ود من الزمن، كما ٮ$عرض كٮ$ف شڡ?ّت ٮ$عى! الڡ2 الطٮ&

ٮ$عى! طريڡ?ها ڡ2ى! ال̀حسارة والتحّوالت المستمرة ڡ2ى! المشهد الطٮ&
رٮ&ة الٮ&عد عن الوطن نٮ$ة، ويعالج األسئلة اليت ارتٮ&طت ٮ&تح& التمثالت الڡ2
نانٮ$ن ٮ$عى! موضوعاً ٮ&ارزاً ڡ2ى! أعمال الڡ2 ى. طالما اكن المشهد الطٮ& والمنڡ2

ة العمق والتعڡ?ٮ$د من لسطٮ$نٮ$ين، إذ تشكل من طٮ&ڡ?ات ٮ&الع2 الڡ2
عله ٮ$حتل� ماكنة اعالت ٮ&ٮ$ن النصوص والذكريات والتاريخ، ما ح& التڡ2
موعة من لسطٮ$نٮ$ين. ٮ$تناول المعرض أٮ$ضاً مح& مركزية ڡ2ى! هوية الڡ2
نانون اٮ&ات عنها، مثل: كٮ$ف ٮ$ٮ&حث الڡ2 التساؤالت، محاوالً تڡ?دٮ$م إح&
معٮ$ة ٮ&عالڡ?تها ٮ&التمثالت لسطٮ$نٮ$ون ڡ2ى! الذاكرة الش̀حصٮ$ة والح& الڡ2

ٮ$ّر عىل األرض ڡ2ى! ؟ كٮ$ف ٮ$ساهم الواڡ?ع المتع2 ٮ$عى! نٮ$ة للمشهد الطٮ& الڡ2
ى و̀عٮ$ره من ؟ كٮ$ف ٮ$شكّل المنڡ2 ٮ$عى! ٮ&ناء تصّوراتهم حول المشهد الطٮ&
؟ كٮ$ف ٮ$عى! هات ن̀طرهم ورؤيتهم للمشهد الطٮ& ارب اال̀عتراب وح& تح&

نٮ$ة؟ وكٮ$ف ونها ڡ2ى! أعمالهم الڡ2 نانون مع مادٮ$ّة األرض ويو̀طڡ2 اعل الڡ2 ٮ$تڡ2
نٮ$ة والعالڡ?ة الحمٮ$مة ٮ&األمكنة حول األرض تتمحور الممارسات الڡ2

المٮ&تعدة؟

ٮ$عى! ة المستمرة ڡ2ى! المشهد الطٮ& ذرية والعنٮ$ڡ2 ٮ$رات الح& تمثّل التع2
لسطٮ$نٮ$ين عن ة للڡ2 هات الن̀طر الم̀حتلڡ2 انب وح& لسطٮ$ين، إلى ح& الڡ2



ٮ$ة اهات ̀حڡ2 ٮ$يد إماكنٮ$ة وصولهم إليها، اتح& ٮ$ما ٮ$تعلق ٮ&تڡ? األرض ڡ2

ودنا ڡ2ى! اق". إن ڡ?ضاٮ$ا مثل محو وح& وضمنٮ$ة لمعرض "اڡ?تراب اآلڡ2
ري اٮ$ا واآلثار والشهادات ٮ$ح& ، ومدى تعڡ?ٮ$د الٮ&ڡ? ٮ$عى! المشهد الطٮ&

نانٮ$ن، ڡ2ى! حٮ$ن تت̀حلل ها ڡ2ى! المعرض من ڡ?ٮ&ل عدد من الڡ2 استكشاڡ2
ڡ?دان والذاكرة والحنٮ$ن تٮ$ت المستمر والڡ2 ثٮ$مات أ̀حرى، مثل التڡ2

نانٮ$ن ٮ$نتمون ها من ڡ?ٮ&ل ڡ2 نٮ$ة ڡ2ى! المعرض، ويتم استكشاڡ2 األعمال الڡ2
اكر، ة، ̀حصوصاً ڡ2ى! األعمال اليت ترتكز عىل هذه األڡ2 ٮ$ال م̀حتلڡ2 إلى أح&

هات الن̀طر حول هذه الثٮ$مات.  اٮ$نة من وح& موعة واسعة ومتٮ& ر مح& لتوڡ2

نانة وڡ?ٮ$ّمة معارض.  مؤر̀حة وڡ2 ة د. تٮ$نا شٮ$رول وهى! لڡ5ٮ$ّمته الضٮ$ڡ,

لسطٮ$ن ڡ2ى! نون ڡ2ى! ڡ2 لت منصب مدٮ$ر األاكدٮ$مٮ$ة الدولٮ$ة للڡ2 شع2
السنوات ٮ&ٮ$ن 2007- 2012، و2013- 2017، ومنصب مدٮ$ر ٮ&رنامج
نون ٮ&ٮ$ن األعوام 2005- 2007، مٮ$لة ڡ2ى! كلٮ$ة وينشستر للڡ2 نون الح& الڡ2
امعة ٮ&ٮ$رزيت، كما ترايض ڡ2ى! ح& ٮ$ذي للمعرض االڡ2 ومنصب مدٮ$ر تنڡ2
عملت عىل األرشٮ$ف الرڡ?مى! لـ Tate Online ٮ&ٮ$ن األعوام 2004-
ائزة ٮ&ٮ$نالى! اإلسكندرية ڡ2ى! العام 2001 عن ازت شٮ$رويل ٮ&ح& 2006. ڡ2

ن لسطٮ$ن، وكتٮ&ت العدٮ$د من النصوص حول الڡ2 عملها سلسلة ̀حرائط ڡ2
نان سلٮ$مان لسطٮ$نٮ$ة، اكن من ٮ&ٮ$نها دراسة عن الڡ2 ة الٮ&صرية الڡ2 اڡ2 والثڡ?
هات الن̀طر". كما منصور، وورڡ?ة ٮ&عنوان "حڡ?ول الرؤية: تأمالت ڡ2ى! وح&
ون ٮ&ر̀عر" الذي شاركت ڡ2ى! مؤتمر "من B إلى X، صناعة التاريخ ٮ&عد ح&
امعة لوزان ومتحف اإللٮ$زيه، ٮ&ورڡ?ة تحت عنوان "الڡ?مم عڡ?د ڡ2ى! ح&

ٮ$عى! "، وأعدت دراسة ٮ&عنوان "عن المشهد الطٮ& المطلة والالمرئى!
مانة عٮ&ود". ڡ?ٮ$ّمت شٮ$رويل عدًدا من المعارض، والحنٮ$ن ڡ2ى! أعمال ح&
لسطٮ$ن نون- ڡ2 اكن من ٮ&ٮ$نها معارض الت̀حرج ڡ2ى! األاكدٮ$مٮ$ة الدولٮ$ة للڡ2
ٮ&ٮ$ن األعوام (2011- 2018)، ومعرض "̀حصوصٮ$ات معرڡ?لة"، الذي
رنيس- األلمانى! ڡ2ى! رام هللا عام 2015، اڡ2ى! الڡ2 أڡ?ٮ$م ڡ2ى! المركز الثڡ?

ن نان سلٮ$مان منصور، أڡ?ٮ$م ڡ2ى! حوش الڡ2 اعى! عن الڡ2 ومعرض استرح&
لسطٮ$ين ڡ2ى! الڡ?دس عام 2011.  الڡ2



ى! نانون المشاركون: أسد عّزي، ٮ&سمة الشريف، ٮ&شٮ$ر م̀حول، ٮ&نح& الڡ,
اك ، ح& ى! وهرية، تٮ$سٮ$ر ٮ&راكت، تٮ$سٮ$ر ٮ&طنٮ$ح& ٮ$ق ح& ٮ$ان، توڡ2 ٮ&ويدح&

ونى! أندونٮ$ة، حازم حرب، ، ح& واد المالحى! مانة إمٮ$ل عٮ&ود، ح& ٮ&رسكٮ$ان، ح&
، سامٮ$ة حسن ضرا̀عمة، ̀حلٮ$ل ريان، رأڡ2ت أسعد، رنا ٮ&شارة، روال حلوانى!
حليب، ستٮ$ف ساٮ&ٮ$ال، سلٮ$مان منصور، سمٮ$رة ٮ&دران، سهى شومان،
الدٮ$مٮ$ر صٮ$ن، عامر شوميل، عٮ$ىس دٮ$يب، ڡ2 صوڡ2ى! حليب، طارق الع2
ٮ$را تماري، الريسا صنصور، لٮ$ىل شّوا، منال محامٮ$د، ناصر تماري، ڡ2

، نداء سنڡ?رط، ولٮ$د أٮ&و شڡ?رة، ٮ$زن ̀حلٮ$يل. ، نٮ&ٮ$ل عنانى! سومى!

لسطٮ$ن، ورج األعمى، ٮ&نك ڡ2 ، ح& مڡ5رضو المعرض: إٮ$̄ڡٮ$ت ومازن ڡ?ٮ&طى!
ٮ$نٮ$ا، رح& نون، ريتشموند (ڡ2 امعة VCU للڡ2 امعة ٮ&ٮ$رزيت، ح& متحف ح&
الٮ$ري ٮ$ر زملر، ح& الٮ$ري صڡ2 ارس، ح& الٮ$ري إٮ$مان ڡ2 الوالٮ$ات المتحدة) ح&
ٮ$را الٮ$ري زاوية، ڡ2 ، ح& الٮ$ري ال̀حط الثالث- دٮ&ى! أٮ$ام، طٮ&ري آرت سٮ&ٮ$س، ح&

تماري، كٮ$وكو تماري، مريم تماري، مىن تماري.

لسطٮ$ن، صندوق لٮ$نٮ&ٮ$ري.  المانحون: ٮ&نك ڡ2
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رنامج العام Jوالٮ Kرنامج التعلٮ$مى Jالٮ
ق المعرض ٮ&رنامج تعلٮ$مى! وٮ&رنامج عام ٮ$ضم سلسلة من األنشطة ٮ$راڡ2

ة إلى ٮ&رامج تعلٮ$مٮ$ة تستهدف طالب مهور، إضاڡ2 توحة للح& المڡ2
والت نٮ$ة وح& امعات والعائالت، وتشتمل عىل ورش ڡ2 المدارس والح&
اعلٮ$ة وأٮ$ام عائلٮ$ة وأ̀حرى دراسٮ$ة، وندوات ومحاضرات ونشاطات تڡ2
الم ومنشورات، اليت تم الت̀حطٮ$ط لها كرية ومؤتمر وعروض أڡ2 ڡ2
ٮ&االستناد إلى الثٮ$مات الشهرية التالٮ$ة المرتٮ&طة ٮ&معرض "اڡ?تراب

اق": اآلڡ2

ام الٮJٮ$يئ Pنٮ$سان:  النط
معٮ$ة، لسطٮ$ين ڡ?ٮ&ل العام 1948 رمزاً للهوية الح& الح الڡ2 أصٮ&ح الڡ2
ڡ?ري لالڡ?تصاد المحيل. وڡ?د اكن للتنوع وشكّلت الزراعة العمود الڡ2
ٮ$ئتهم لسطٮ$نٮ$ين ٮ&ٮ& ٮ$عٮ$ة أثر عىل عالڡ?ة الڡ2 الحٮ$وي ڡ2ى! المشاهد الطٮ&
ٮ$عٮ$ة. وعىل مّر السنٮ$ن، ألڡ?ت العدٮ$د من التحدٮ$ات ٮ&̀طاللها عىل الطٮ&

ٮ$ئٮ$ة هذه العالڡ?ة، ويعود ذلك، ٮ&شكل رئٮ$يس، إلى االنتهااكت الٮ&
اع من لسطٮ$نٮ$ين من حڡ?هم ڡ2ى! الوصول واالنتڡ2 لالحتالل، وحرمان الڡ2
ٮ$عٮ$ة ٮ&شكل اكمل. ٮ$تناول هذا العنوان مسألة المشاهد مصادرهم الطٮ&
ٮ$ّرات ٮ$عٮ$ة من حٮ$ث الموارد المائٮ$ة، والن̀طام الٮ&ٮ$يئ المحيل، والتع2 الطٮ&

لسطٮ$ن.  ّ النٮ&ات والحٮ$وان ڡ2ى! ڡ2 ٮ$ئٮ$ة، كما ٮ$ستكشف عالمى! الٮ&
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رٮJٮ$ة لسطٮ$ن ڡ,ىK التمثٮ$الت الع, أٮ$ار: ڡ,
لسطٮ$ن كأرض مڡ?دسة من ڡ?ٮ&ل العدٮ$د ٮ$عى! ڡ2ى! ڡ2 ُوصف المشهد الطٮ&
اج وعلماء االستشراق عٮ&ر الڡ?رون، وتم رٮ&ٮ$ين والُحح& من الرحالة الع2

ٮ$ل المصورة واللوحات، وڡ2ى! ٮ&عض الت الرحالت واألناح& تصويره ڡ2ى! مح&
الصور الڡ?دٮ$مة والرسوم المتحركة المٮ&كرة. ٮ&عض هذه التصويرات

ة ٮ$ه الزمن، ُم̀حرح& ڡ?ّدمت الماكن عىل أنه موڡ?ع توراتى! مدهش توڡ?ف ڡ2

، وٮ&التالى! شعب هذا الماكن من إطار الصورة كما لو أنه عنصر ̀عٮ$ر مرئى!
علت أرضهم مشاعاً للسلب واالستعمار. ٮ$ستكشف هذا الموضوع ح&
، وما ٮ$ترتب عنها من هذه التمثٮ$الت ودورها ڡ2ى! تشكٮ$ل الواڡ?ع الحالى!

لسطٮ$ن وأرضها.  تمثٮ$الت ̀حاطئة ڡ2ى! وسائل اإلعالم المعاصرة لڡ2

نون الٮJصرية حزيران: الڡ,
ن ٮ$عى! ڡ2ى! الڡ2 ٮ$ر للمشهد الطٮ& ٮ$ستكشف هذا العنوان التمثٮ$ل المتع2

نون الٮ&صرية، لسطٮ$ين من ̀حالل عدد من الحڡ?ول اإلٮ&داعٮ$ة، مثل الڡ2 الڡ2
ة الٮ&وب، وعلم الصورة، ويڡ2حص كٮ$ف اڡ2 والسٮ$نما، والٮ&وسترات، وثڡ?

ٮ$عى! عٮ&ر نٮ$ة للمشهد الطٮ& ارتٮ&طت هذه التمثٮ$الت وتأثرت ٮ&التحوالت الڡ2
السنوات. 

Kاڡ,ى تموز: الموروث الثڡ5
لسطٮ$نٮ$ة وتتأثر ٮ&المشهد تماعٮ$ة الڡ2 الٮ$د االح& ترتٮ&ط العادات والتڡ?
ّىل هذا األثر ڡ2ى! األ̀عانى! والرڡ?ص الشعيب ٮ$عى! المحيل، وڡ?د تح& الطٮ&
ٮ$ة. ٮ$تناول هذا الموضوع ٮ&شكل واإلنتاج الموسٮ$ڡ?ى! والحاكٮ$ات الشعٮ&
، مع مراعاة ٮ$عى! الٮ$د المرتٮ&طة ٮ&الماكن والمشهد الطٮ& ̀حاص مسائل التڡ?

الٮ$د عىل مر السنٮ$ن، ̀حصوصاً ٮ&عد انتزاع التحّوالت ڡ2ى! هذه التڡ?
ن الٮ$د ڡ2 ٮ$راً ٮ&تڡ? لسطٮ$نٮ$ين من مدنهم وڡ?راهم، كما ٮ$ولى! اهتماماً كٮ& الڡ2

لسطٮ$نٮ$ة.  العمارة الڡ?روية الڡ2

ٮ$ا راڡ, ع, Jآب: الح



ترتٮ&ط ال̀حريطة ٮ&شكل رئٮ$يس ٮ&السٮ$طرة، سواء است̀حدمت كأداة
ٮ$ڡ?ة لسطٮ$ن، تمثّل ڡ?وة ال̀حرائط حڡ? . ڡ2ى! ڡ2 لالستعمار أو للتنڡ?ل الٮ$ومى!
الب من ال̀حرائط العالمٮ$ة، وال لسطٮ$ن ڡ2ى! الع2 حٮ$ّة، حٮ$ث ٮ$تم محو ڡ2
ٮ$ڡ?ات الحركة والتنڡ?ل اإللكترونٮ$ة ٮ&الشوارع والڡ?رى تعترف تطٮ&

لسطٮ$ن ڡ2ى! لسطٮ$نٮ$ة. ٮ$ٮ&حث هذا الموضوع ڡ2ى! سٮ$اسات تمثٮ$ل ڡ2 الڡ2
ن رسم ال̀حرائط عىل المستويين التاري̀حى! والسٮ$ايس، ال̀حرائط وڡ2

لسطٮ$ين وسٮ$اسات تمثٮ$له ٮ$عى! الڡ2 الستكشاف تضاريس المشهد الطٮ&
من ̀حالل ال̀حرائط. كما ٮ$تناول السٮ$اسات المست̀حدمة ڡ2ى! علم اآلثار
لسطٮ$ين، وكٮ$ف تست̀حدم ڡ2ى! ادعاء وعالڡ?تها ٮ&ال̀حطاب السٮ$ايس الڡ2

أصالة وملكٮ$ة األرض. 

ل االحتالل Pط Kأٮ$لول: العمارة ڡ,ى
، ة متنامٮ$ة من التوسع العمرانى! لسطٮ$ين موح& لڡ?د شهد المشهد الڡ2
والذي شكل ڡ2ى! مع̀طمه توسعاً عشوائٮ$اً ٮ$̀حضع للعدٮ$د من الڡ?وى

عل من الت̀حطٮ$ط ٮ$رة اليت تح& تماعٮ$ة- االڡ?تصادٮ$ة المتع2 السٮ$اسٮ$ة واالح&
ٮ$عى! والت̀حطٮ$ط العمرانى! مسألة شاڡ?ة وملّحة. ٮ$ستكشف هذا الطٮ&
ر لسطٮ$نٮ$ة عٮ& ٮ$ئة العمرانٮ$ة الڡ2 العنوان ٮ&شكل ̀حاص التحّوالت ڡ2ى! الٮ&
ة، ويٮ&حث ڡ2ى! تأثٮ$رات العوامل التاري̀حٮ$ة الحڡ?ب التاري̀حٮ$ة الم̀حتلڡ2
ٮ$ئة الحضرية، ٮ&ما ٮ$شمل تماعٮ$ة والسٮ$اسٮ$ة عىل تطّور الٮ& واالح&

المستوطنات اإلسرائٮ$لٮ$ة وأثرها عىل الت̀حطٮ$ط ڡ2ى! المستڡ?ٮ&ل الڡ?ريب
والٮ&عٮ$د. 

تشرين األول: الحركة
لسطٮ$نٮ$ين عٮ&ر الحدود ٮ$ستكشف هذا الموضوع مسألة تنڡ?ل الڡ2

واالت. ٮ$ة، وممارسة الميش، والتنزه عىل األڡ?دام والتح& الدا̀حلٮ$ة وال̀حارح&
الميش، والذي ٮ$عتٮ&ر نشاطاً إنسانٮ$اً أساسٮ$اً، ٮ$مكن أن ٮ$حمل معىن
لسطٮ$ين. هذا الموضوع هو ٮ&مثاٮ&ة تذكٮ$ر ڡ?وي ̀حاصاً ڡ2ى! السٮ$اق الڡ2
لسطٮ$ين، وأراضيهم اليت روضة عىل حركة الشعب الڡ2 ٮ$ود المڡ2 ٮ&الڡ?

، ونداء الستعادة األرض.  ى! ت̀حتڡ2



: األدب Kتشرين الثانى
ٮ$عى! ٮ&شكل متكرر ويأ̀حذ لسطٮ$ين، ٮ$̀طهر المشهد الطٮ& ڡ2ى! األدب الڡ2

ٮ$عى! ة. ٮ$سلط الكتّاب والشعراء الضوء عىل المشهد الطٮ& أدواراً م̀حتلڡ2
لة ٮ&األحداث، وكعنصر للحدٮ$ث عن الهوية كرمز، وكمرحلة حاڡ2
ٮ$رات لسطٮ$نٮ$ة، وأكثر من ذلك ٮ&كثٮ$ر. ٮ$تتٮ&ع هذا الموضوع التعٮ& الڡ2
ة والشعر، كما ٮ$عى! ڡ2ى! الكتاٮ&ة واللع2 ̀طٮ$ة لألرض والمشهد الطٮ& اللڡ2

لسطٮ$نٮ$ة المرتٮ&طة ٮ&ه. الٮ$د والرواٮ$ات األدٮ&ٮ$ة الڡ2 ٮ$ستكشف م̀حتلف التڡ?

اوضات اكنون األول: تاريخ السٮ$اسة المڡ,
السٮ$اسة هى! واحدة من الڡ?وى الرئٮ$سٮ$ة اليت أعادت تشكٮ$ل المشهد
لسطٮ$ين. ٮ$ٮ&حث هذا الموضوع ڡ2ى! الڡ?ضاٮ$ا الواسعة وٮ&عٮ$دة ٮ$عى! الڡ2 الطٮ&
لسطٮ$نٮ$ة، ٮ&ما ڡ2ى! ذلك المدى لل̀حطاب السٮ$ايس المتعلق ٮ&األرض الڡ2

اعلٮ$ن السٮ$اسٮ$ين عىل اوضات السالم، والڡ2 عالڡ?ات الڡ?وى، ومڡ2

. كما ٮ$ستكشف الموضوع لح̀طات ڡ2ى! المستويين المحيل والعالمى!
لسطٮ$ين، مثل دور الذاكرة ال̀حطاب التاري̀حى! مرتٮ&طة ٮ&المشهد الڡ2
معٮ$ة ڡ2ى! كتاٮ&ة التاريخ المڡ?اوم للرواٮ$ة المهٮ$منة من من̀طورها الح&

 . رٮ&ى! الصهٮ$ونى! الع2


