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المؤقت الدائم

ي 
ن ساندي هالل وأليساندرو بي�ت ن والمعماري�ي يغطي هذا المعرض االستعادي أعمال الفنان�ي

ي عل امتداد السنوات الخمسة 
تهما الفنية، مقّدماً أبحاثهما ونتاجهما الف�ن ي منتصف مس�ي

�ن
ي اســتجواب حالة 

عــ�ش الماضيــة. وتكمــن الَفرَضّيــة التقييمية لمعرض »المؤقت الدائم« �ن
ي كان مــن المفروض لهــا أن تكون حالة مؤقتة، إال أنهــا تحمل إمكانية دوام 

اللجــوء والــ�ت
 ، ن ن الفلســطيني�ي ن الفرصة أمام الالجئ�ي الحــال. فيتأمــل الفنانان مفهوم الوقتية، متيح�ي

ومنهــم مــن هــم تحت ظل االحتــالل أو خارجه، للتعب�ي من خالل وســائل بديلة عن 
ي ِخَضّم 

ي زمــن أصبح فيه صوت الالجئ ســهل الضياع، وخاصة �ن
مفهــوم اللجــوء �ن

اب. ونتيجــة للكوارث السياســية والطبيعية، يتواجد  إغراقــه بمســميات الضحايــا واالغ�ت
ي الوقت ذاتــه، فقد أّدت العولمة 

ي عالمنــا االآن أكــ�ش مــن 70 مليون نازح ق�ي. و�ن
�ن

ن وعّمال من أوطانهم إىل مواقع  ة من القوى العاملة من موظفــ�ي إىل انتقــال أعــداد كبــ�ي
ي 

عمــل مؤقتــة، وهــو انتقال تحــّول الحقاً إىل حياة مؤقتة-دائمة برّمتها. ويشــ�ي الروا�ئ
 » ن ن كـ»أشــخاص مؤقت�ي »ديبــاك أونيكرشــنان« إىل المثــال الخليجي بوصفه لهؤالء العامل�ي
ورة  ن أن االآخر هو �ن ي ح�ي

، أحدهمــا هو حلم مســتحيل المنال، �ن ن ن َموطنــ�ي يقيمــون بــ�ي
شــارة إىل أن العيش بعيداً عن الوطن لســنوات عديدة قد يفرض  اقتصاديــة. وتجــدر االإ

ة لكونهــا مؤقتة-دائمة، وهنا يدرس الفنانــان تلك الحالة  ن ظروفــاً وحقائــق جديــدة مم�ي
، ومــن خالل اعتبار الموجات  ن ن الفلســطيني�ي ن عل قضية الالجئ�ي ك�ي بالــذات مــن خالل ال�ت

ن كأمثلة عل ذلك.1  الحديثــة من الالجئــ�ي

ن التكّهنات المفاهيمية والممارســة الفنية القائمة عل التدّخالت  ن مــا ب�ي ويكمــن عمــل الفنان�ي
ي الفــن، والِعمارة، والخطاب، والبحث العــام، والتعّلم الجماعي. ومن خالل 

المســاحّية �ن
، والتدخالت الفنية،  ي

، واالئداء، والفيديو، واالئفالم، والتصويــر الفوتوغرا�ن البحــث، والن�ش
ن السياســة والهندســة المعمارية. ي العالقة ما ب�ي

يبحث الفنانان �ن

ي االئعمال 
ّ �ن ي الفنية هي تعاونية بالشــكل االئســاسي وكما هو جلي

إن ممارســة هالل وبي�ت
تهما  ي مســ�ي

ّ الفنانان هذا االئســلوب مبكراً �ن ي يقّدمهــا هذا المعرض. وقد تب�ن
الفنيــة الــ�ت

ي عام 2007 
ن �ن ي فلســط�ي

ي بلدة بيت ســاحور �ن
قامة فنية تعاونية �ن ن الإ الفنية، مؤسســ�ي

 » ي
اك مع »إيال فايســمان« تحت عنــوان »جمعية دار للتخطيــط المعماري والف�ن باالشــ�ت

1  يعد الالجئون الفلسطينيون أحد أكبر مجموعات الالجئين 
 وأقدمهــا فــي العالــم )وذلــك لتهجيرهــم المســتمر منذ 
 عــام 1٩٤٨(. وتشــير منظمــة »األونــروا« إلــى وجود أكثر 
من 5 ماليين الجئ فلسطيني حاليًا ال يزال الثلث منهم 

قاطنين في مخيمات الالجئين.

الخيمــة اإلســمنتية، ٢٠15
تصوير: أّنا سارا لـ»جامعة في المخّيم«
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شيح مخّيم »الدهيشة«  إعداد ملف قامت مؤسســة »دار« بتقديمه لمنظمة »اليونســكو« ل�ت
اث العالمي. وتضّمن الملف الوثائق  ي الواقع جنوب مدينة بيت لحم كموقع لل�ت

الفلســطي�ن
رات ترشــيحه،  ي تتضّمــن تعريفاً للمخّيم، ووصفاً له، وم�ب

االئربعــة االئوىل المطلوبــة والــ�ت
شيح دائرة  ووســائل الحفاظ عل تراثه. وتســتمر االســتجابة والنقاشــات حول جدوى ال�ت
ن وحول العالم، ومن المقرر إجــراء نقاش مماثل  ن الفلســطيني�ي  ضمــن مخّيمــات الالجئــ�ي

. ي ي جامعــة نيويورك أبوظ�ب
امن مع إقامة المعرض �ن ن حــول هــذا الموضــوع بال�ت

ة  « من خــالل ثمانية ع�ش ن هــذا ويقــوم معرض »المؤقت الدائــم« بتقديم »تراث الالجئ�ي
صــورة ملّونــة تــم التقاطها ليالً، كان هدفها االئســاسي هو توثيق الطــراز المعماري لمخّيم 

ي تلك الصور، مما يســهم 
، فتبــدو أزقة المخّيــم خالية من الناس �ن ن »الدهيشــة« لالجئــ�ي

ي ممر تم 
ي هذا العمل، يقوم الزّوار بالســ�ي �ن

ي تعزيــز عمليــة التوثيــق. و�ن
بشــكل متعّمــد �ن

ة الحجم الســتحضار االئزّقة الضّيقة المعهودة  تكوينــه مــن خالل وضع صناديق ضوئية كب�ي
ي 

ســهام �ن ي االإ
ي عملت إىل جانــب المجتمعات المحيطة بها �ن

، والــ�ت ن ي مخّيمــات الالجئــ�ي
�ن

ن  ن المقيم�ي تكويــن هويــة وذكريــات قاطنيها عل امتداد عّدة أجيال. وقد قام بعض الالجئ�ي
ي قامت »دار« بتوثيقهــا بوصف تلك االئزّقة 

ي أحــد المقابــالت ال�ت
ي مخّيــم »الدهيشــة« �ن

�ن
ي حد 

ن هي »وطن �ن كموقع لتكوين الذكريات، خاصة وأن الذكريات بالنســبة للفلســطيني�ي
ذاتهــا«. أمــا الئولئــك ممن غادروا المخّيم فــإن »الحياة خارج المخّيم هي أشــبه بالعيش 
، فــإن مظهر المخّيم كحالــة مؤقتة يمّثل  ن ي فنــدق«. وبذلــك، وللعديد من الفلســطيني�ي

�ن
وح، وعالمة عل التجريد مــن الملكية«.3 ن »أرشــيفاً حيــاً لل�ن

ي قضية كانت محصورة عل  ّ
ي تب�ن

ي ممارســاتهما إ�اراً ملحوظــاً �ن
ي �ن

وقــد أثبــت هالل وبي�ت
ي 

ن عاماً الماضية. وقد عمــل كال الفنانان �ن نســانية الدوليــة خالل الســبع�ي الــوكاالت االإ
ي الســويد مؤخراً، حيث 

ن �ن ن الســوري�ي ي المحتّلة ومع الالجئ�ي
ي االئرا�ن

ن �ن مخّيمات الالجئ�ي
امن مع إجراء أبحاٍث  ن ترأســت هــالل ح�ت وقت قريب برنامج تطويــر مخّيم »االئونروا« بال�ت
ي حول السياســات المكانية لتلــك المخّيمات. كما تعاونا خالل االئعوام الخمســة 

مــع بيــ�ت
ي العديد من المشــاريع الداعمة لتعدد 

هم �ن عــ�ش الماضيــة مع ســّكان المخّيمــات وغ�ي
وجهــات النظــر، وإطالق نظام تربوي قائم عل المســاواة من خالل مشــاركة التجارب 

الحياتيــة. هــذا وقد أنشــأ الفنانــان عمليات بحثية من خالل إقامات مؤسســة »دار« 
ي تستكشــف 

بوية ال�ت ات من النقاشــات النظرية وال�ت الفنيــة، إضافــة إىل تنظيــم الع�ش

 ، ن ن من الفنان�ي ، عمل المئات من المقيمــ�ي ن )ومخترصهــا »دار«(. ومنــذ ذلك الحــ�ي
ن عــل مجموعة متنوعة من المشــاريع الهادفة  هم من المشــارك�ي ، وغ�ي ن  والمعماريــ�ي

ي نُُظم الفصل والســيطرة 
إىل »إيجاد واســتخدام الشــقوق والثغرات الموجودة �ن

ي تشــمل الهيــاكل المبنية، والُبــ�ن التحتية، وملكية 
االســتعمارية القائمــة حالياً، وال�ت

ي صالة العرض 
، واالئنظمــة القانونيــة«.2 ويَُعــّد تركيب »التجمــع العام« �ن ي

 االئرا�ن
الرئيســية مثاالً عل هذه المشــاريع.

ي 
وي القصص ال�ت »كتاب المنفى« هو مثاٌل آخر عل التعاون المتعدد التخصصات، ف�ت

. وكما هو الحال  ن ن فلسطيني�ي ي بنسخها حكايات عل ألسنة مواطن�ي
مارا�ت يقوم الخّطاط االإ

امن مع الحوار  ن ، فقد تم التخطيط لذلك العمل بال�ت ي
« الفوتوغرا�ن ن وع »تراث الالجئ�ي ي م�ش

�ن
، إىل أمريكا الشــمالية والجنوبية، ومن ثم أوروبا،  ن المســتمر العابر للقاّرات، من فلســط�ي
شــارة إىل امتداد  . وتجدر االإ ي ي جامعة نيويورك أبوظ�ب

مــارات العربيــة المتحدة االآن �ن فاالإ
ي »ُمجاَورة/قاموس مدرسة الشجرة 

اً �ن ذلك ليلعب التعاون واالنخراط المجتمعي دوراً كب�ي
ي المخّيم« المســتمر، وهو مبادرة تعليم غ�ي 

وع »جامعة �ن ي عل م�ش
التعاونيــة«، المبــ�ن

ي التجارب االجتماعية والفكرية 
َهرَمية، فيه تعت�ب »المجاورة« تقاُسماً للمعرفة المتجذرة �ن

ن  ي كافة مشاريع الفنان�ي
. كما تلعب المشاركة والتعاون دوراً محورياً �ن ن والروحانية للمشارك�ي

ابطة بدورها من حيث المفاهيم و/أو الممارســة. فعل ســبيل المثال، فإن تركيب  الم�ت
ي المخّيم«، والذي أّدى 

وع »جامعة �ن ي قد كان أحــد مواقع م�ش
ســمنتية« الف�ن »الخيمــة االإ

، وتفعيله دولياً قبل وصوله االآن إىل  ي
 بدوره إىل تأســيس تركيب »مدرســة الشــجرة« الف�ن

. ي جامعة نيويورك أبوظ�ب

ي عام 2016 باســتهالل حوار حــول اللجوء كحالة وجودية ذات 
ي وهالل كذلك �ن

وقــام بيــ�ت
ه، وإدراجه رســمياً  تاريخ وتراث ملموس وغ�ي ملموس ينبغي استكشــافه، وتوثيقه، وتفســ�ي
ح بشــكل مماثل عل  َ

اث العالمي. وينطبق ذات الُمق�ت ي قائمــة منظمــة »اليونســكو« للــ�ت
�ن

ي الحرب العالمية 
ن من العراق، وســوريا، والصومــال، والروهينغيا، أو الج�ئ حيــاة الالجئ�ي

 . ن الثانية من االئوروبي�ي

ي  ، وأخّصائ�ي ن ، والمعماري�ي ن كاديمي�ي ن وِفَرق مــن االئ ومــن خالل التعاون مع عدة مشــارك�ي
ي بالعمل عل 

، فقد قام هالل وبي�ت ن اث، واللجان المســؤولة عن مخّيمات الالجئــ�ي الــ�ت

http://www.decolonizing.ps/site/  2 
 notes-on-extraterritoriality/ 

تم االطالع على معلومات الموقع في 15 يناير ٢٠1٨.

3  مقتطف من محادثة بين أحمد وقصي، وهما الجئين 
 ترعرعا في مخّيم »الدهيشة« ثم انتقال للعيش خارجه

http://www.decolonizing.ps/site/i-indentification/ 
تم االطالع على المعلومات في 1٠ يناير ٢٠1٨.
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ي دراســة عملية 
ي �ن

وح، والهجرة، والذاكرة. ويســتمر هالل وبي�ت ن  مفهوم اللجوء، وال�ن
يــة الخاضعة لالحتالل،  ي المســاحات الحرصن

 محــو االئثر االســتعماري المعماري �ن
ي غياب دولة قومية. 

ي والهويــة �ن
والتمثيــل المد�ن

ها الجمهــور للتفاعل مع عملية  ن حول هذه المواضيع وغ�ي  وتدعــو تكهنــات الفنان�ي
ن  ي إعادة تصّور مخّيمات الالجئ�ي

ن �ن ي الخطاب، محّققــ�ي
 محــو االئثر االســتعماري �ن

. ن كعامل للتغي�ي السياسي ي تراث الالجئ�ي
مكانية الكامنة �ن كمواقع للعدالة، إىل جانب االإ

سلوى المقدادي       
بانة قّطان       

الخيمــة اإلســمنتية، ٢٠15
تصوير: أّنا سارا لـ»جامعة في المخّيم«



8 7

ن تراث الالجئ�ي

ي يتم عرضها للمرة 
ي هذه الصور الفوتوغرافية المضيئة، وال�ت

تأ�ت
وع  ، كجزء من ملف لم�ش ي ي جامعة نيويورك أبوظ�ب

االئوىل هنا �ن
ن )الواقع جنوب  أك�ب يهدف إىل ترشيح مخّيم »الدهيشة« لالجئ�ي

مدينة بيت لحم( كموقع ُمدَرج عل قائمة منظمة »اليونسكو« 
اث العالمي. لل�ت

يطاىلي »لوكا  ي عام 2016 بتكليــف المصّور االإ
ي �ن

قــام هــالل وبي�ت
كابوانــو« لهــذا العمل. وهو ذات المصّور الــذي قامت منظمة 
ي إيطاليا 

ن موقعاً �ن  »اليونســكو« بتكليفــه بتوثيــق أربعة وأربعــ�ي
اث العالمي، حيــث عمل »كابوانو«  ي قائمة ال�ت

 تــم إدراجهــا �ن
ام، والعناية، والبحث عن القيمة  وع بذات االح�ت ي هــذا المــ�ش

�ن
ي مدن 

ي أوالها عند تصويــره للمواقع التاريخية �ن
التذكاريــة ال�ت

مثل البندقية وروما.  

وع، يتخذ الفنانــان مفهوم مخّيمات  وكنقطــة انطــالق للم�ش
ي يتــم روايتها من خالل 

ن كمواقــع غنّية بالقصص ال�ت الالجئــ�ي
ن من  ي، حيث تم تاريخياً إغفال مخّيمات الالجئ�ي َ النسيج الَحرصن
ن  ِقَبل الدول، والمؤسسات غ�ي الحكومية، ومجتمعات الالجئ�ي
اف بتواريخ المنفى عل  ذاتها، وذلك خوفاً من أن يعمل االع�ت
ن بعد  ن كامل�ي تقويض حق العودة. وبذلك، وعل امتداد عام�ي

وع، قامت المؤسسات واالئفراد، والسياسيون  تقديم هذا الم�ش
اء الحفظ، والناشــطون، والممثلــون الحكوميون وغ�ي  وخــ�ب
، بمناقشة تَِبعات هذا  ن الحكوميون، والمجاورين من المقيم�ي

شيح. حيث أعرب بعض سّكان المخّيم عن قلقهم الشديد  ال�ت
شيح للوضع الراهن، أو تقويضه لحقهم  إزاء احتمال تغي�ي ال�ت

ّ ذات االئفراد  ي العودة. وعل الرغم من ذلك، فقد ع�ب
وع �ن الم�ش

، وأن يعود حق  ن اف بتاريخ الالجئ�ي ي أن يتم االع�ت
عن رغبتهم �ن

شارة إىل أن الهدف  . وتجدر االإ العودة إىل مركز النقاش السياسي
ي من هذا العمل هو ليس الحصول عل موافقة منظمة 

النها�ئ
اث العالمي، بل هو  ي قائمة ال�ت

دراج المخّيم �ن »اليونسكو« الإ
وري حول الوقتية الدائمة للمخّيمات، وتعزيز  ة حوار �ن مبارسش

ن الحقوق والمكان. الروابط ب�ي

وتشــّكل صور »كابوانــو« الفوتوغرافية المضيئــة الثمانية ع�ش 
ذات الحجم الطبيعي مساراً شبيهاً بالزقاق لمحاكاة المواجهات 
ي أرجاء المخّيم. وقد 

ي يكتشفها الفرد حال تنّقله �ن
والعقبات ال�ت

ي إيطاليا 
أدرج الفنانان صورة بينهم، كان قد التقطها »كابوانو« �ن

ي دعوة للمشــاهد 
وع منظمة »اليونســكو«، وذلك �ن ضمــن م�ش

ن  لتأّمل القيمة الجمالية إىل جانب التشابه واالختالف الكامن ب�ي
. ن ن مخّيمات الالجئ�ي عفوية المدن التاريخية وب�ي

»تــراث الالجئيــن« مشــروع مــن إنتاج مؤسســة »دار«: 
ســاندي هــالل وأليســاندرو بيتــي بالتعــاون مع ســاندي 
 رشــماوي، إلســا كولــر، إســحق البربــاري، وميــس مصلح. 
 تــم إنتــاج العمــل بالتشــاور مــع »جامعــة فــي المخّيم«، 

اللجنــة الشــعبية لمخيــم »الدهيشــة«، مركــز الفينيــق 
الثقافي، مركز اإلبداع الثقافي، مركز »رواق« للحفاظ 
 المعمــاري، ومركــز الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي في 

بيــت لحــم. شــكر خــاص آلل عــودة وآل صيفي.

 تم دعم البحوث المبدئية والمقابالت األولى للمشروع 
مــن قبــل مؤسســة المبــادرات الفنيــة وبينالــي »رواق« 
 الخامــس. الصــور الفوتوغرافيــة المضيئــة بتكليــف مــن 

رواق الفــن بجامعــة نيويــورك أبوظبــي.

تم تقديم مشروع »تراث الالجئين« للمرة األولى في عام ٢٠16 
فــي هيئــة نــص علــى منصــة إي-فلكــس للنشــر اإللكتروني

e-flux.com/architecture/refugee-heritage

تصوير: لوكا كابوانو
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العام التجّمع 

يش�ي تركيب »التجّمع العام« إىل الخط الفاصل داخل المب�ن 
. أما اليوم، فيقف  ي

لمان الفلسطي�ن الذي تم تصميمه كمقر لل�ب
 المبــ�ن الذي لم يتم إنهــاؤه عل أرض تابعة لجامعة القدس 
ي ضواحي مدينة القــدس. ويعد الهيكل 

ي بلــدة أبــو ديس �ن
�ن

ي 
المهجور أحد بقايا نشــوة ما بعد اتفاقية أوســلو )1993( وال�ت

قية.  وعدت بتأسيس دولة فلسطينية وتأجيل وضع القدس ال�ش
ي التوصل إىل مساومة سلمية إىل 

وأدى فشــل اتفاقية أوســلو �ن
ارة االنتفاضة الثانية، متبوعة بتشييد الجدار الفاصل  اندالع رسش

، مما أدى إىل التخلي عن فكرة  عل بعد أمتار قليلة من المب�ن
ي هناك.

لمان الفلسطي�ن وع بناء ال�ب م�ش

وتم استيحاء العمل من خالل اكتشاف أن الخط الفاصل الذي 
رسائيلي يمر ع�ب المبــ�ن ذاته. وبذلك، يقع  فرضــه االحتــالل االإ
ي قامت 

ي ال�ت
المب�ن عل حدود ثالثة مناطق سياسية هي: االئرا�ن

ي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، 
»إرسائيل« بمصادرتها، واالئرا�ن

إضافة إىل الخط الرفيع الذي يماثل سمكه سمك الخط الحدودي 
المرســوم عل الخريطة. وتمّكنت مؤسســة »دار« من الحصول 
ي عام 2011. ومن خالل 

عــل الموافقــات الالزمة لدخول المب�ن �ن
ي عند تنظيف المتواجدين  االســتلهام من أحداث الربيع العــر�ب

للمســاحات العامة كتعب�ي عــن إعادة امتالكها، قام الفنانان 
بإعــادة تمثيل تلك االئحــداث التاريخية من خالل تنظيف الغبار 

لمان.  اكم عل طول الخط الحدودي الفاصل داخل مب�ن ال�ب الم�ت
ي هذا المعرض. 

ي للعملية �ن
مــكان االطالع عل تســجيل مــر�ئ وباالإ

كمــا يقــّدم الرواق عل امتداده نســخة مطابقة لعرض الخط 
سمنتية المجرّدة  لمان، والمنصات االإ ي مب�ن ال�ب

الدقيق الفاصل �ن
ي لمقابالت مسّجلة 

ي يقطعها، كما يحيط العمل عرض مر�ئ
ال�ت

. ن ن داخل وخارج فلسط�ي لفلسطيني�ي

وتصف مؤسسة »دار« تلك الخطوط االستعمارية الفاصلة بمثابة 
»شــقوق إقليميــة« قابلة لتأهيلها بالســّكان، وأنــه »من الممكن 
بدء رؤية تلك المساحات مجتمعة لتكوين مجتمع خارج الدولة 
ي قلب تلك الحالة 

القوميــة«. فتدعو »دار« المشــاهد الكامن �ن
ي إمكانية تكوين أشــكال 

زخيــة أو »المؤقت الدائم« للنظر �ن ال�ب
بديلة للمشــاركة السياســية لتلك المجتمعات المنفية. كما يث�ي 
عمل »التجمع العام« أسئلة نقدية تتعّلق بالمشاركة السياسية 
لشعوب الشتات، إىل جانب طرح أسئلة حول تقاليد المشاركة 
ك لها خارج  ي المســاحة الُمشــاعة، والتفســ�ي المش�ت

الفاعلة �ن
ي غياب 

، حيث يصبح الَمشاع �ن ن الحدود وضمن مخّيمات الالجئ�ي
ف عليه  وح. وبخالف ما ت�ش ن كاً لل�ن الملكية الخاصة تاريخاً مش�ت

الدولة من أمالك خاصة وعامة، تشّكل الملكية الخاصة بالنسبة 
ن تحدياً مستمراً، خاصة مع استيالء حكومة االحتالل  للفلسطيني�ي

كة. ي المش�ت
لالئرا�ن

»التجمــع العــام« هــو مشــروع مــن إنتاج مؤسســة »دار«: 
أليســاندرو بيتــي، ســاندي هــالل، إيــال فايســمان، ونيكوال 

بيروجينــي. وباالشــتراك مــع يزيــد عنانــي، نشــأت عوان، 
 غّســان بّنــورة، بينــوا بوركيــل، ســوزي هاريس-براندس، 

 رونا جوهانســن، كرســيدا كوكينســكي، ليلى أودوبيســك، 
كارينا أوتينو، إليزابيث بادن، سامينا سيتابخان، إيمي زايون، 

وبشــكر خــاص مقــّدم إلــى غياث ناصر.

 تــم تقديــم عمــل »التجمــع العــام« للمــرة األولى في 
عام ٢٠11 في مركز الفن في نيوشاتيل، ومن ثم الحقًا في 
مركز نوتنغهام للفنون في عام ٢٠1٢، وبعدها في غاليري 
»جايمــس« فــي جامعــة مدينــة نيويورك، وفي بينالي آســيا 
 BAK للفنون في تايوان في عام ٢٠15، ومن ثم في معرض

في مدينة أوترخت في عام ٢٠16.

تصويــر: كارينــا أوتيمو
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الشجرة ُمجاَورَة/مدرسة 

ي وممارسة فنية 
مدرســة الشــجرة أو »مجاَورَة«، هو تركيب ف�ن

ن  تربوية عل حد ســواء أنشــئت بناء عل مبادرة من قبل الفنان�ي
ي عملية التعليم، حيث يجتمع 

بهدف محو الدور االستعماري �ن
ي تجربة تعليمية جماعية. ويساهم 

المشــاركون حول الشــجرة �ن
كة تتسم  ي مســاحة مشــ�ت

ي العملية التعليمية �ن
ن �ن كافة المشــارك�ي

 . ن ن المشــارك�ي  بالمســاواة، وتشــّجع الخطاب الحر والنقدي ب�ي
ي المخّيم«، 

وقــد تم تأســيس »ُمجاَوَرة« عل مبــادئ »جامعة �ن
ي مخيم 

ي بتأسيســها �ن
وهــي جامعــة تجريبية قام هالل وبي�ت

ي عام 2012. وتدمج هذه 
ي بيــت لحم �ن

ن �ن »الدهيشــة« لالجئــ�ي
ن  ، وب�ي ي

نتاج المعر�ن ن االئشــكال المؤسســاتية لالإ الممارســة ما ب�ي
ي التجربــة الحياتية 

االئشــكال المهّمشــة مــن المعرفة المتأّصلة �ن
ن النظرية  للمجتمعات، ماحية إىل درجة ما للفروقات الكامنة ب�ي

والتطبيــق. وبنــاء عل تفاعالت طويلــة االئمد، وزيارات الموقع 
ي تكوين 

كة، يعمل المشــاركون عل المســاهمة �ن وبحوث مشــ�ت
»قامــوس جماعي« مــن المقاالت النقديــة المبنية عل كلمات 
 أساسية اختارها المشاركون الرتباطها ببيئتهم وحياتهم اليومية 

 . ن ي مخّيم الالجئ�ي
�ن

ي بتأسيس »ُمجاَورَة« 
قام كل من ســاندي هالل وأليســاندرو بي�ت

 » افيلي ازيلية الفنية »كون�ت ي بداياتها بالتعاون مع المجموعة ال�ب
�ن

ن  ي بيناىلي »ســاو باولو« الحادي والثالث�ي
كجزء من مشــاركتهم �ن

ي كل كتاب تم وضعه عل كرسي تحت 
ازيــل )2015(. ويــأ�ت ي ال�ب

�ن
ن »الكيلومبوال«، وهم االئحرار  الشجرة كمنتج للجهود التعاونية ب�ي
ن  ، ومجتمعات الالجئ�ي ن المنحــدرون من العبيــد االئفرو-برازيلي�ي

ي جامعة نيويورك 
)يُعــرض الكتاب بالنســخة العربية أيضــاً �ن

وع إىل التشــابهات واالختالفات  (. ويســتند الم�ش ي  أبوظ�ب
ازيلي  ن و»الكيلومبو« ال�ب ن الفلســطيني�ي ن مخيمات الالجئ�ي بــ�ي

ي 
)وهــي مجتمعات تم تأسيســها من قبــل العبيد الفاّرين �ن

ي 
(، وال�ت ي زمن االســتعمار خالل القرن الســابع ع�ش

ازيل �ن ال�ب
ة ترّحب بمن ُسِلَبت حقوقهم للجوء  تضّم اليوم مساحات كب�ي

ن قّل  ن ناِمَيت�ي ن دولت�ي  فيها. وقد نتج عن هذا التعاون حوار ب�ي
 ما تّمت مشاهدته عل هذا المستوى. فقد نجحت »ُمجاَورَة« 
ي قضايا تُع�ن بالمســاواة 

كان �ن ن يشــ�ت ن عالم�ي ي الجمــع ما ب�ي
�ن

ي 
وع �ن والعدالة االجتماعية. ويحّقق الحوار الذي يتبع هذا الم�ش

ن االئرض، والمنفى، والمناجاة. وباالإضافة إىل ذلك،  العالقة ما ب�ي
وعاً مستمراً يسعى للبحث عن وسائل جديدة  تعّد »ُمجاَورَة« م�ش
لتلّقي التعليم، حيث يجتمع المشاركون حول شجرة »الُبوِحَباب« 

ي جاءت إىل 
ي العالم وال�ت

)وهي إحدى أقدم أنواع االئشــجار �ن
ي معرض جامعة 

ازيــل بعد نقلها من القــارّة االئفريقية(. أما �ن ال�ب
، فقد اختار الفنانان شجرة الغاف )وهي شجرة  ي نيويورك أبوظ�ب

إماراتية محّلية غالباً ما تعّد الشجرة الوطنية للدولة( كرمز لشجرة 
ي مجتمعات عّدة. وسيجتمع طاّلب 

ي تمتّد جذورها �ن
المعرفة ال�ت

ي 
ي تحت ظالل شجرة الغاف للمشاركة �ن جامعة نيويورك أبوظ�ب

ن المعرفة من خالل  عملية التعّلم المجتمعية المبتكرة، متقاسم�ي
مشاركة التجارب الشخصية المفردة والجماعية.

حقوق كتاب »ُمجاَوَرة«
 جامعــة فــي المخّيــم: ســاندي هالل، أليســاندرو بيتي، 

أحمــد اللحــام، إســحق عيســى باربــري، ديفيــد كوســتنواين، 
دانييال سانجينيس. مجموعة كونترافيلي: سيبيل لوسينا، 

خيروسا ميسينا، خوانا زاتس موسي، بيتسا، رافائيل ليونا، 
 وبمشــاركة مــن قبــل والتر ســولون. ســاهم فــي العمل 
كل مــن: آرثــر دي أوليفييــرا نيتــو، ديســي فيريــرا، أوخينيــو 

ليمــا، فلوريانــا برايــر، جياندريــه تومازونــي، جوليانــا راكــو، 

 جولســون دي أوليفييــرا، ليــا زاتــس، بيــدرو ســيزارينو، 
شوريده مولوي، سوالنج بريتو سانتوس، ت.س. سيلفا.

 تــم إنتــاج النســخة األولــى مــن العمــل بمنحــة مقّدمة 
مــن ِقَبــل مؤسســة المبــادرات الفنّية.

تصويــر: ت.س. ســيلفا

 »ُمجــاَوَرة« هــو مشــروع مــن إنتاج ســاندي هالل، 
أليســاندرو بيتــي، ومجموعــة »كونترافيلــي«.

تــم عــرض العمــل للمــرة األولــى فــي عام ٢٠1٤ فــي بينالي 
ســاو باولــو الحــادي والثالثيــن، باإلضافــة إلــى النســخة الثانية 
فــي عــام ٢٠15، فــي متحــف ســيرالفيس للفــن المعاصــر في 

»بورتــو«، ثــم النســخة الثالثــة فــي عــام ٢٠17، فــي الفصل 
الثانــي لبينالــي الشــارقة فــي بيروت.
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متالزمة رام هللا

ي فشــل اتفاقيات 
تدعــو »متالزمة رام هللا« المشــاهد للتأمل �ن

ن وحلمهم  ي التوّصل إىل حل طويل االئمد للفلســطيني�ي
الســالم �ن

ي 
ي وجــود طبيعــي، وهي حالة تبــدو بعيدة المنال �ن

المســتمر �ن
ي هذا العمل، يشــ�ي الفنانان إىل 

ظل االحتالل العســكري. و�ن
وهم إمكانية تأســيس دولة ذات ســيادة فلسطينية تحت النظام 

« االســتعماري إىل نوع من »الهلوســة الطبيعية«.  رسائيلي »االإ

ي »متالزمة رام هللا« نتيجة لسلســلة من النقاشــات غ�ي 
وتــأ�ت

ن  ن فني�ي ن وضيوفهم المدعّوين مــن قّيم�ي ن الفنانـَـ�ي الرســمية ب�ي
ي 

، ليحقق كل منهم �ن ن ن عاديــ�ي ن ومواطن�ي ن وفنانــ�ي ومعماريــ�ي
حقيقة نهوض مدينة رام هللا، وليس القدس، بمثابة العاصمة 

الفعلية للدولة الفلسطينية. ويستكشف النقاش الَتِبعات الناجمة 
ي الفلسطينية، 

عن الوجود الدائم لنظام استعماري عل االئرا�ن
ن االحتالل والحرية. ومن  مصحوباً بخيال التعايش الممكن ما ب�ي
خالل هذه العملية، يكشف النقاش عن ركائز »متالزمة رام هللا« 

من تطبيع مع االحتالل، وتطبيع لحالة غ�ي طبيعية من المعاناة، 
ي الفلســطينية بغرض 

وهــدم للمنازل، ونزوح، ومصادرة لالئرا�ن
ي 

ي االئرا�ن
رسائيلية، حيث تج�ب االئوضاع �ن توسيع المستوطنات االإ

الفلسطينية الناس للعيش من يوم إىل آخر.

ي الذي تم إنتاجــه بالتعاون مع 
كيــب الصو�ت ويعمــل ال�ت

ن باســل عّباس وروان أبو رحمــة عل التقاط وإعادة  الفنانـَـ�ي
طرح تلك النقاشــات، واســتخالص مقتطفات من المحادثات 

ونية وموســيقى االئمبينت.  لك�ت ومزجهــا بالموســيقى االإ

ويدخــل الــزّوار إىل غرفة مظلمة مبّطنــة عازلة للصوت 
ة  ي مدته ع�ش

ن لسماع تسجيل صو�ت ك�ي يضطرون فيها إىل ال�ت

اق الســمع عل محادثة  دقائق، وذلك بأســلوب مشــابه الس�ت
ي تسلســل متقطع يســّلط 

محتّدة يتم توصيلها إىل المســتمع �ن
الضــوء عل خطابــات متعددة للمتحاوريــن، مكّوناً لتعدديّة 

ي ذاتها أصل الحوار. وتقــوم أصوات محرك الجّرار 
هــي �ن

ورة  الزراعــي، أو نبضات قلب ممزوجة بالموســيقى بخلق �ن
كيب الكلمات، واالســتماع إىل آراء متعارضة  ن الــزّوار ل�ت تركــ�ي

، والذي ال يــزال حقيقياً وذا صلة  حــول الوضع الســياسي
ها مــن المدن. وقد تصّور  ي رام هللا وغ�ي

بالواقــع اليومــي �ن
ي التوّســع إىل 

ي فن المحادثة كمســاحة مســتمرة �ن
هالل وبي�ت

ن خطاباً حول  أجل غ�ي مســمى، مقّدمة للجمهور والمشــارك�ي
»إمكانــات« الحالة الَفرَضّية.

 

تم استهالل عمل »متالزمة رام الله« من قبل ساندي هالل 
وأليساندرو بيتي، وبالتعاون مع ناصر أبو رحمة، يزيد عناني، 

ريم فضة، يزن خليلي، لورا ريبيرو، وعمر جبري-سلمنكا.

تــم إنتــاج التركيــب الصوتــي مــن قبــل الفناَنيــن روان أبورحمــة 
وباســل عّباس.

تــم تكليــف »متالزمــة رام اللــه« للمــرة األولــى فــي عام 
٢٠٠٩ ضمــن مشــاركة فلســطين االفتتاحيــة فــي بينالــي 

البندقية 53، وبتقييم من سلوى المقدادي. كما تم أداء 
العمل مّرات أخرى في عام ٢٠٠٩ في »معرض القدس«، 

وفــي عــام ٢٠1٠ ضمــن »معــرض المــدن« فــي رام الله، 
والــذي أشــرف علــى تنظيمــه متحــف جامعــة بيرزيت.
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المنفى كتاب 

ي تتناول 
 يطــرح »كتــاب المنفى« مجموعة مــن القصص ال�ت

ي المخيمات الفلســطينية منذ أحداث النكبة 
ن �ن  حيــاة الالجئــ�ي

ي  ي عام 1948. وتتم دعوة زائري مكتبة جامعة نيويورك أبوظ�ب
�ن

لالطالع عل خّطاط/ناســخ وهو يعمل عل نســخ هذا الكتاب، 
ها  ي حفظ المعلومات ون�ش

وذلــك عل ِغرار التقليــد التاريخي �ن
ســالمية إىل العالم. من قلب الحضارات العربية واالإ

ي نصوص هذا الكتاب ومنهم سّكان 
ساهم العديد من االئفراد �ن

ن المحتّلة كمخّيمات الدهيشــة،  ي فلســط�ي
ن �ن مخّيمــات الالجئ�ي

ين، وفّوار. وقد اسُتِمّدت روايات  والعروب، وعايدة، وبيت ج�ب
ن  المنفــى من تجــارب الحياة اليومية داخــل مجتمعات الالجئ�ي
ي تنُتج عنها. ويصّور الكتاب المخّيم كموقع فريد 

والتأمالت ال�ت
، ومصدر للتدخالت االجتماعية والسياســية،  ي

نتــاج المعــر�ن لالإ
ي ذلك عل النقيض 

. ويأ�ت ي
ن المكا�ن عادة تشكيل الح�ي  ومساحة الإ

ن  ي طالما َوَصَفــت مخيمات الالجئ�ي
مــن القوالــب النمطية ال�ت

باعتبارها مواقع للقمع والَعَوز، فتعكس تلك القصص الثقافة 
الحيويــة النابعــة مــن المنفى عل الرغم من معاناة الســّكان 

ن  وحرمانهم. وبذلك، يرّسخ »كتاب المنفى« كذلك رفض الالجئ�ي
، متيحــاً لهم المجال للتعب�ي عن  ن تصويَرهــم كضحايا نمطي�ي

ي كتابة وتكوين تاريخهم الخاص.
حقوقهم �ن

النســخة المعروضــة فــي أبوظبــي تمــت تحــت رعايــة ودعم 
مكتبــة جامعــة نيويــورك أبوظبــي.

»كتاب المنفى« مشروع من إنتاج ساندي هالل وأليساندرو 
بيتي تصاحبه نصوص كتبها منتسبو مشروع »جامعة في 
المخّيم« وهم: مروة اللحام، قصي أبو عكر، عالء الحموز، 

 صالــح خانــة، شــادي رمضــان، أحمــد لحام، أيســر داوود، 
بيسان الجعفري، نداء حموز، نبأ العاصي، محمد أبو عليا، 
إبراهيم جوابرة، آيات الطرشان، مراد عودة، ومنير فاشي.

 أنتــج الخطــاط عبــد الغنــي عويضــة الكتــاب األول في 
عــام ٢٠16 لعرضــه فــي الــدورة السادســة لبينالــي مراكش، 

ليعيــد الخطــاط الفلســطيني ســاهر كعبــي َنســَخه لصالــح 
معــرض قلنديــا الدولــي الحقــًا فــي ذات العام.

وفي أبوظبي سيتواجد الخّطاط اإلماراتي محمد بن يحيى 
في مكتبة الجامعة لفترة محدودة من الزمن وحتى إتمام 

نسخ الكتاب.

تصوير: سعد علمي
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سمنتية الإ الخيمة 

يواء  ي هيئة خيمة مؤقتة الإ
سمن�ت ي االإ

كيب الف�ن يأخذ هذا ال�ت
ي إشارة إىل ديمومة 

سمنت �ن ي استخدام االإ
، حيث يأ�ت ن الالجئ�ي

ي ديمومة ما 
 المــادة، وبالتاىلي تجســيد التناقــض الكامن �ن

هو مؤقت. وتم نصب العمل عل أطراف الَحرَم الجامعي 
ن  قية للجامعــة(، مرحباً بالالجئ�ي يــا ال�ش )خلــف الكافيت�ي

. ن وبالتجّمعات من ِكال العاَلَم�ي

ي مخيم »الدهيشة« 
ي وتم إنتاجه �ن ّ

كيب الف�ن وِلدت فكرة ال�ت
ن الواقع جنوب مدينة بيت لحم، ليعمل  ن الفلسطيني�ي لالجئ�ي

ي المخّيم«، 
وع »جامعة �ن ي م�ش  بمثابة موقع اجتماع لمنتس�ب

ي 
ي بتأسيســه �ن

ي قام هالل وبي�ت  وهــو برنامــج تعليمي تجري�ب
ســمنتية«   عــام 2012. أما اليوم، فيتم اســتخدام »الخيمة االإ
ي 

ن من قبل الشباب كنقطة التقاء، �ن ي مخيم »الدهيشة« لالجئ�ي
�ن

ن يســتخدمها المفاوضون المخّيم كموقــع لحل الخالفات  حــ�ي
قامة النشــاطات  ن االئرس، إىل جانب اســتخدام »الخيمة« الإ ب�ي
وجون حديثاً  ن ي المخّيم، كما وجدها الم�ت

االجتماعية والثقافية �ن
موقعاً مناسباً اللتقاط صور زفافهم.

، فإن عملية إعــادة تكوين خيمة  ي
وبالنســبة إىل هــالل وبي�ت

ســمنت تتعدى كونها محاولــة للمحافظة   باســتخدام مادة االإ
عل االئهمية الرمزية والثقافية لهذا النموذج االئصلي ل�د النكبة، 
ي عام 1948، 

ن مــن منازلهم �ن ي أّدت إىل تهج�ي الفلســطيني�ي
والــ�ت

عادة صياغة الحاجة الملّحة لحق العودة.  بل هي أيضاً وسيلة الإ
ن عاماً مــن تواجدها، فلم تعد  أمــا اليوم، وبعد أك�ش من ســبع�ي

يّة  َ المخّيمات الفلسطينية مجرد هياكل هّشة، بل هي بيئات َحرصن
واجتماعيــة معّقــدة تتحــّدى المفهوم العام لمــا يعّد مخّيماً 

ســمنتية« للمشاهد الفرصة لالّطالع  . وتتيح »الخيمة االإ ن لالجئ�ي

عــل معضلة ما هــو »مؤقت دائم«، وكيفية تجاوب ذلك مع 
ي منفى تعيشــه العديد من الشعوب.

الوضع الســياسي الراهن �ن

، فتتناول »الخيمة  ي ي َحرَم جامعة نيويورك أبوظ�ب
ي موقعها �ن

أما �ن
سمنتية« وقتّية ديمومة َحرَمنا الجامعي كموطن جديد لطاّلبنا،  االإ
شارة إىل ارتباط مفهوم الخيمة كذلك بتجربة العديد  كما تجدر االإ
ي المدينة لعدة أعوام، 

ي ممن امتّدت إقامتهم �ن من مقيمي أبوظ�ب
اث البــدوي التقليدي   إضافــة إىل ارتباطهــا بالطبيعة العابرة لل�ت

مارات. ي دولة االإ
�ن

»الخيمة اإلسمنتية« مشروع من إنتاج مؤسسة »دار«: ساندي 
هــالل وأليســاندرو بيتــي بالتعــاون مــع المعمارييــن والفنانيــن 
المقيمين حنين أبو خيران، لوسيا ديسلوسي، نايثن ويت، داليا 
أبو حشيش، لوسيا مافي، مارغو فان دن بيرغ، إدواردو كاسينا، 

ليفا دوداريفا، آرني كاربنتير، ِنك أكسيل، وجاكوب بيرنز.

ولــد هــذا المشــروع كنتيجــة للحــوارات التــي دارت بين 
 المشــاركين فــي مشــروع »جامعــة فــي المخّيــم« وهم: 
 مــروة اللحــام، قصــي أبــو عكــر، عــالء الحمــوز، صالح خاّنا، 

شادي رمضان، أحمد لحام، أيسر داوود، بيسان الجعفري، 
 نــداء حمــوز، نبــأ العاصــي، محمــد أبو عليــا، إبراهيم جوابرة، 

آيات الطرشان، مراد عودة، محمد السيفي، يزن الجعيدي، 
حسام المصري، محمد اللحام، دياال فرارجة، آدم فرارجة، 
 نســيم، زقــوط، طــارق رمضــان، بــراء عليــان، ريم رمضان، 
 باسل اللحام، تاال رمضان، براء عبد النبي، وجدان نايف، 

غــزال المصــري، دانــا رمضــان، خليــل البنــا، وعبد زهران.

تلقى مشروع الخيمة اإلسمنتية في مخيم »الدهيشة« 
منحة من قبل صندوق األمير ألبرت كالوس.

تصوير: أّنا سارا لـ»جامعة في المّخيم«.
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المعيشة الَمضاَفة/غرفة 

ي جديد اســَتَقته ســاندي هالل من 
»الَمضاَفة« هو عمل أدا�ئ

ن لصالح  ن الســوري�ي ي مع الالجئ�ي
ي العمــل الميدا�ن

 تجربتهــا �ن
ي مدينة »بودين« 

 »وكالة الفن العام« )Public Art Agency( �ن
ي عام 2016. وقد اســُتلِهم هذا االئداء من قصة 

ي الســويد �ن
�ن

 ، ن ن وإبراهيم، وهما زوجان ســوريّان من الالجئ�ي  ياســم�ي
 ومن الدور الهام الذي تلعبه غرفة المعيشة الخاصة بهما 

. ن ي مخّيم لالجئ�ي
ي حياتهما �ن

�ن

ن وأرستها إىل أن تكون غرفة معيشتهم السورية  تهدف ياسم�ي
ي السويد مساحة اجتماع لمختلف االئفراد، إذ يتيح لهم فعل 

�ن
االســتضافة تجــاوز واقعهم كضيوف مجرّدين مــن الفاعلية 

. ومن خالل المطالبة القوية  ن ن فاعل�ي وتحويلهم إىل مستضيف�ي
بما تدعوه هالل »حق االستضافة«، تتيح غرفة المعيشة المجال 

ن حياتهم السورية  ن وإبراهيم للدمج ما ب�ي ن مثل ياسم�ي لالجئ�ي
ي 

ي السويد. وتستطرد هالل �ن
 المفقودة وحياتهم الجديدة �ن

ح أهمية غرفة المعيشة قائلة: رسش

ل  ن ي هي جزء من م�ن اث العر�ب ي ال�ت
»إن غرفة المعيشــة �ن

يفتــح أبوابه أمــام الضيوف واالئجانب والغرباء عل حد 
ن  سواء، حيث تعمل الغرفة كمساحة انتقالية وممر ما ب�ي
ىلي والعام. فتجد غرفة المعيشــة معّدة 

ن يــن المــ�ن ن
ّ الح�ي

، وهي الغرفة  ن دائمــاً الســتضافة ضيوف غــ�ي متوقع�ي
ل، مكتنفة الفواكه والمكّ�ات  ن ي الم�ن

االئك�ش تزييناً وترتيباً �ن
ون دون  أو القهــوة لتقديمهــا للضيوف الذين قد يحرصن
ي أي وقت. ومن الجدير بالذكر أنه ح�ت 

ســابق إنذار و�ن
ن حيث تنُدر المســاحة، تبقى غرفة  ي مخّيمــات الالجئ�ي

�ن
ل، ممّثلة مساحة مهيبة  ن المعيشة هي أهم جزء من الم�ن

ل... وبما أن  ن ي الم�ن
بغض النظر عن عدم اســتقرار با�ت

ي 
ن �ن الوصول إىل المســاحات العامة يشّكل تحدياً لالجئ�ي

الــدول االئجنبية، حيث يُتوّقع منهم لعب دور »الضيف 
ي البالد. وبذلك، فإن 

ط لتقّبلهم �ن « باســتمرار ك�ش المثاىلي
تحويل المســاحات الخاصة كغرفة المعيشة إىل ساحات 
اجتماعية وسياسية غالباً ما يكون نوعاً من الرد عل تقييد 

ن العام«.1 ي الح�ي
ن السياسية �ن قوة الالجئ�ي

سيتم االئداء خالل االئسبوع االفتتاحي للمعرض، حيث ستستضيف 
 ) ي ي َحرَم جامعة نيويورك أبوظ�ب

هالل )وهي ذاتها ضيفة مؤقتة �ن
ي محل إقامتها داخل الَحرَم الجامعي.

زواراً �ن

يتــم تفعيــل شــبكة مــن غــرف المعيشــة فــي كل مــن مدينــة 
»بودين« وبدعم من وكالة الفن العام السويدية، وفي مدينة 
»ســتوكهولم« بدعــم مــن آفــاق )الصنــدوق العربــي للفنون 
والثقافة(، وفي مخيم »الفّوار« لالجئين في الضفة الغربية.

تصوير: لوكا كابوانو

»الَمضافة« مشروع من إنتاج مؤسسة »دار«: ساندي هالل 
وأليســاندرو بيتــي بالتعــاون مــع ياســمين محمــود، إبراهيــم 

محمــد حــاج عبــد الله، وآيات الطرشــان.
https://www.bard.edu/ccs/events/the-keith-haring-  1 

lecture-in-art-and-activism-given-by-sandi-hilal/     
    تــم االطــالع علــى المعلومــات فــي ٢٩ ينايــر، ٢٠1٨.
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ن الفنان�ي

ي وساندي هالل
أليساندرو بي�ت

ي عل تطوير ممارسة 
عمل الفنانان ســاندي هالل وأليســاندرو بي�ت

ن الطموح النظري واالنخراط  ي يجمع ما ب�ي
وع بح�ش فنية قوامها م�ش

ي الكفــاح من أجل العدالة والمســاواة، فَنَتج عن ذلك 
العمــلي �ن

ي مدينة بيت 
ي �ن ي المخّيــم«، وهو برنامــج تعليمي تجري�ب

»جامعــة �ن
لحم استضافه مخّيم »الدهيشة«، هدفه تجاوز الُنُظم التعليمية 
نتــاج المعرفة النقدية الثابتة  التقليديــة من خالل تكوين مســاحة الإ

)www.campusincamps.ps(. كما أدى تطوير تلك الممارسة الفنية 
ي 

ي عام 2007 �ن
إىل تأســيس »دار« بالتعاون مع »إيال فايســمان« �ن

ن كونها  ن ما ب�ي . وهي مؤسسة تجمع ب�ي ن ي فلسط�ي
بلدة بيت ساحور �ن

قامــة فنية، فاتحة أبوابها بذلك أمام  َفــاً معمارياً واســتضافتها الإ َ ُمح�ت
، ومخططــي المدن، وصانعي  ن ، والناشــط�ي ن ، والفنان�ي ن المعماريــ�ي
ك عل مواضيع السياســة  ، للعمل المشــ�ت ن ن الفني�ي االئفالم، والقّيم�ي

.)www.decolonizing.ps( والهندسة المعمارية

شــغلت ســاندي هالل منصب رئيس برنامج الب�ن التحتية وتطوير 
ي الضفــة الغربية لدى منظمة »االئونروا« )وكالة االئمم 

المخّيمــات �ن
 ) ق االئد�ن ي ال�ش

ن �ن ن الفلســطيني�ي المتحدة لغوث وتشــغيل الالجئ�ي
ة، قامت هالل  خــالل االئعــوام 2008 وح�ت 2014. وخالل هذه الف�ت
ن الجنوبية، ومنهم  ي مخيمات الالجئــ�ي

بالعديــد من التدخــالت �ن

، كتجســيد ِلحــق مطالبة المرأة  ن ي مخيــم الفّوار لالجئ�ي
ســاحة �ن

ة، فقد عملت هالل بتكليف  ي االئعوام االئخ�ي
 بالمساحة العامة. أما �ن

ن  ن المقيم�ي من وكالة الفن العام السويدية مع مجتمعات الالجئ�ي
ي تفعيل ودعم 

ي مدينة »بودين« شمال السويد، حيث ساهمت �ن
�ن

ي للفنون والثقافة، وإقامــة معرض المتحف  الصنــدوق العــر�ب
ي مدينة »ستوكهولم« بهدف 

الحديث »مســاحات االســتضافة« �ن
داد »حق االستضافة«.  اســ�ت

ي الهندســة المعمارية والعدالة 
ي هو بروفيســور �ن

أليســاندرو بي�ت
ي »ســتوكهولم«، وزميل 

ي المعهــد الملكي للفنون �ن
االجتماعيــة �ن

مؤسســة »لويــب« التابعة لجامعة »هارفــارد«. وقام الفنانان 
ي تأليف كتاب »إيال فايسمان« تحت عنوان »الِعمارَة 

 بالمشاركة �ن
ي الكفاح 

عــادة التفك�ي �ن ي دعوة الإ
ي العام 2013، �ن

بعــد الثــورة« �ن
الحــاىلي المرتبط بالعدالة والمســاواة، وليس مــن منظور تاريخي 
وحســب، بل كذلك من منظور الكفاح المســتمر لمحو االستعمار.

ي موقعاً 
ي ممارســات هــالل وبي�ت

وتعــد معارض الفن المعا� �ن
ي الوقت 

للعــرض، وإنتــاج المواد، والبحوث، والخيال الســياسي �ن
ي معارض عّدة منها بينــاىلي البندقية 

ذاتــه. وقــد شــارك الفنانان �ن

)2003-2008-2009-2013-2015(، بيناىلي إســطنبول )2009(، معرض 
201(، بيناىلي ســاو باولو )2014(،  وت )0 ي ب�ي

 »أشــغال داخلية« �ن
 بيناىلي الفن االآسيوي )2015(، بيناىلي مراكش )2016(، ومعرض قلنديا 
ي والتأث�ي 

الدوىلي )2016(، حيث ســعت ممارســاتهما إىل التحقيق �ن
عــل الب�ن المختلفة للعالقات االجتماعية والسياســية والمكانية 

اىلي للمواطنة.  ن االئفراد، والدولة، واالئرض خــارج المفهوم اللي�ب بــ�ي
هــذا وقد تم اختبار االآثار العملية لهــذه التدخالت المفاهيمية 

 ، ن ي مخيمات الالجئ�ي
ي التدخــالت المعمارية �ن

والفنية بشــكل أك�ب �ن
ي عام 2014 لتلتحق بها ألف 

فتم افتتاح مدرسة »ُشعفاط« للبنات �ن
ي تعب�ي عن 

ضافة إىل المعلمات، والمؤسسات المحلية، �ن طالبة، باالإ
ي المخّيمات 

ن المقيم �ن ن بمجتمــع الالجئ�ي الكرامــة والقّوة المرتبطت�ي
ي عام 2015 إىل 

المكتّظة. وعالوة عل ذلك، أّدت هذه الممارسات �ن
ي مخيم 

ي �ن
ي حديقة مركز الفينيق الثقا�ن

سمنتية« �ن تشييد »الخيمة االإ
ي مدينة بيت لحم، وهو جناح يمّثل التناقض 

ن �ن »الدهيشة« لالجئ�ي
. ن ن من الفلســطيني�ي ي الوقتية الدائمة لوضع الالجئ�ي

الكامــن �ن

ن عدة جوائز منهــا زمالة »كيث هارنغ«  وقــد تلّقــت أعمــال الفنانَ�ي
ي الفن والنشــاط الســياسي لدى كلّية »بارد«، وزمالة »لويب« لدى 

�ن
جامعــة »هارفــارد«، جائزة االئم�ي »كالوس« للهندســة المعمارية، 

ِبل«، جائزة  ِ
ن ة لجائزة »ف�ي إضافــة إىل إدراجهما عل القائمــة القص�ي

ا ليســت« للفن والسياسة  »كاري ســتون« للتصميم، جائزة مركز »ف�ي
ك سوســمان«  ي وهاي�ن

ي جامعة »المدرســة الجديدة«، جائزة »آ�ن
�ن

نيكوف«، ومنحــة المبادرات المقّدمة من قبل  ، جائزة »ت�ش ن للفنانــ�ي
مؤسســة المبادرات الفنية.

تصويــر: كارلــو فافيرو



24 23

ن الفني�ي ن  القّيم�ي

سلوى المقدادي

ي  ي جامعة نيويورك أبوظ�ب
تعمل ســلوى المقدادي أســتاذاً مساعداً �ن

ي كانت  ي تاريــخ الفنون، وقبل انضمامهــا إىل جامعة نيويورك أبوظ�ب
�ن

 ، ي ي جامعة السوربون باريس – أبوظ�ب
المقدادي تحا�ن تاريخ الفنون �ن

ي مؤسسات 
وقد ســبق وأن شــغلت المقدادي عدة مناصب مرموقة �ن

ي والواليات المتحدة. وعل مدار  ي الوطــن العر�ب
فنيــة وثقافية بارزة �ن

فت المقدادي عل العديد من المعارض  العقود االئربعة الماضية، أرسش
ي بيناىلي البندقية عام 2009 ومعرض 

ي �ن
شملت معرض الجناح الفلسطي�ن

« عام 1994، كما قامت المقــدادي بتأليف وتحرير  »قــوى التغيــ�ي
: إلياس زيّات«  العديد من الكتب والمطبوعات منها »المدن واالئساط�ي
ين«  ي القرن الحادي والع�ش

ي المعا� �ن و»رؤى جديدة: الفن العر�ب
: الفنانون  ي

/مر�ئ ن بواسطة البندقية« و»غ�ي كمحرر مشارك، و»فلسط�ي
.» ي ي الشــعر العر�ب

ضافة إىل »تأمالت برصية �ن االئمريكيون العرب« باالإ

بانة قطّان

 ، ي ي رواق الفن بجامعــة نيويورك أبوظ�ب
تُعــد بانــة قّطــان قّيمة فنية �ن

اف عل المشــاريع الفنية  رسش حيــث تنــدرج تحت مســؤوليتها مهام االإ
ي مــن بينها معارض حديثــة مثل »الخيوط الخفيــة: التكنولوجيا 

والــ�ت
ومفارقاتها« والذي ضّم أعماالً فنية لـ 15 فناناً بمن فيهم آي وي وي 
ة القديري، إىل جانب معرض »ال نراهم لكننا: تقصي حركة فنية  ومن�ي
مــارات، 1988–2008«، مــع القيمة الفنية مايا آليســون. وخالل  ي االإ

�ن
ي متحف 

ي شــيكاغو، عملــت بانة �ن
ي معهد الفن �ن

كاديميــة �ن تها االئ مســ�ي
وع  ي التابع لم�ش

الفن المعا� بشيكاغو فضالً عن قسم التقييم الف�ن
ي بنيويورك. وقد سبق وأن عملت قّطان أيضاً  متحف جوجنهايم أبوظ�ب
ي العام 

، كما تلّقت �ن ن وعات الفنان االئمريكي مايــكل راكوي�ت مديــراً لم�ش
ي  ي إمارة أبوظ�ب

نامج الدوىلي Getty-CAA. ولدت قّطان �ن 2015 منحة ال�ب
مارات العربية المتحدة. بدولة االإ
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The NYUAD Art Gallery is open from 12–8pm 

during exhibitions, Monday through Saturday. 

Admission is free and open to the public.

 يفتــح رواق الفــن فــي جامعــة نيويــورك أبوظبي 
 أبوابه للجمهور خالل المعارض من األثنين إلى السبت، 

من الساعة ١٢–٨ مساًء. الدخول مجاني ومفتوح للجميع.  

+971 2 628 8000
www.nyuad-artgallery.org

 +97٢ ١ 6٨ ٢٨000
www.nyuad-artgallery.org
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