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 أول متحـف فـلسطیني یفـتح أبوابه في واشنطن

 
 واشنطن العاصمة ، 16 مایو ، 2019. – سیـفـتح متحـف الشعب الفلسطیني أبوابه في 15 یونیو 2019، وهو أول متحـف

س لالحـتـفـاء بالتاریخ والفن والثقافة الفلسطینیة.  في واشنطن العاصمة مكرَّ
 مستـرشـدًا بشعار " قـصص عـدیدة ، قـلب واحـد" ، سـوف یشـارك متحـف الشعـب الفـلسـطیني قـصص فلسطینیة من خالل
 القـطع األثریة التاریخیة والسرد الشخصي وأشكال التعـبـیـر الفني األخـرى. سوف یـربط الفلسطینیین في جمیع أنحاء الشتات

 إلثارة الفـخـر بالثقافة والفـن الفلسطیني وسوف یدخـل المتحـف أیًضا في شراكات مع منظمات أخرى للوصول إلى جماهیر
 أوسع ملتزمة برؤیتها لعالم بال حدود.

 أسس المتحـف بشارة نصار ، وهو فلسطیني من بیت لحم مقـیم حالیًا في واشنطن العاصمة ، وقد تم دعـمه على مدار
 السنوات األربع الماضیة من قبل آالف المانحین الفلسطینیین واألمریكیین وغیرهم من المانحـین الدولیین. یقول نصار: "عندما

 انـتـقـلت إلى واشنطن في عام 2011 ، لم یكن هناك منبر لقــصص الفلسطـیـنـیـیـن ولطالما روى اآلخـرون قصصنا، وفي
 كثیر من األحیان كانوا یصوروننا بصور نمطیة سلبیة. لذلك، نرید أن نري العالم من هم الفلسطینیون حـًقا ".

 كانت جذور المتحـف في معرض متـنـقـل جال الى أكثر من 50 موقع في جـمیع أنحاء الوالیات المتحدة ابتداًء من عام
 2015، وقد وجـد اآلن منزًال له في قـلب العاصمة واشنطن.

 یضم المعرض االفـتـتـاحي للمتحـف ، "إعادة تخـیل المستـقـبل" ، مجموعة متنوعة من األعـمال الفـنـیة لـفـنانیـن
 فـلسطـیـنـیـیـن من الوالیات المتحدة وكندا والضفة الغربیة وغزة وإسرائیل. یشتمل المعرض على قطع موسـیقـیة ولوحات

 وفن تصویري وعـمـل سریالي للفـنـانین أحمد حـمیدات ومنال دیب ومحمد مسلم ودالیا الشربیني وهـیا زعـتري. تـدعـو
 األعـمال في المعرض االفـتـتـاحي الزائرین إلى استـكـشـاف تخـیل جـدید لـمستـقـبـل فـلسـطـین والشعـب الفلسطیني ، مما
 یلقي شعورًا باألمل واالحتمالیة التي هي مفقودة إلى حـد كبیر من الفـن الفلسطیني المعاصر. إنه عـمـل نابع من شـجـاعة

  خالقة ومقاومة إبداعـیة.
 

 سوف یعـرض القـسم الدائم للمعرض ، برعایة أمینة المتحـف ندى عودة ، تاریخ وثقافة الشعـب الـفلسطـیني في أربعة أقـسام
 : "شعـب بارز"  و "النكبة والشتات" و "االحـتالل" و "شعــب صامد".  من خالل القـطع األثریة والوثائق التاریخیة

 والمنسوجات وغیرها من المواد الثقافیة ، یـسـرد العـرض قـصة  تمر بفلسطین التاریخیة ونزوح الفلسطینیین من وطنهم ،
 إلى واقع الحیاة تحت االحتالل فـقـدرة الفلسطینیین على الصمود في وجه الصعـوبات. ویخـتـتـم بجدار الشهرة الُمـَعـنَون

 "صانعي عالماتهم"  والذي یضم باحثین فلسطینیین بارزین ومؤرخین وكتاب وناشطات في حـقـوق المرأة ورجال أعمال
 وشعراء وفنانین كومیدیین كان لهم أثر في العالم.

 
 یتمیز المتحـف بالتصمیم الفلسطیني التـقـلیدي الذي یضم أرضیة مكونة من حجـر القـدس والذي یجـلب شـعـورًا بالدفء

 ویذكر الزائر بفـلسطین. وسوف یـقـدم المتحـف على مدار العام ، باإلضافة إلى المعارض،  ورش عمل وفعالیات عدیدة  منها
 الثقافیة وفنون الطبخ وعروض فنیة.

 
 ووفـًقـا آلري روث ، المدیر الفـني المؤسس لمسرح موزاییك في العاصمة ومهرجانه الشـهیر (أصوات من شرق أوسط

 متغـیـیـر) "نحن جمیًعا ممن نـقـدر السعي لتحـقـیق السالم والعـدالة في إسرائیل و فلسطین ، نحـیي افتتاح متحـف الشعـب

mailto:anamichele@mpp-dc.org


 الفـلسطیني كمكان یتجـمَّع به الناس إلضفاء الطابع اإلنساني على التاریخ والعناوین اإلخباریة المنبثـقـة من تلك المنطقة. في
 شـراكاتنا المتعددة مع هذا المتحـف الناشئ وجـدنا مهارة عالیة في توعیتهم للجماهیر بالفن والتاریخ والثقافة الفلسطینیة، ونحن

 نحـیي االفتتاح الرسمي لهذا المتحـف. كما أن تركیزه على الشـعـب - والناس – یبعـده عن التصریحات السیاسیة العامة
 ویقـربه من غـرس بذور اإلدراك الذي یؤدي الى تـحـول واالتصال الذي یؤدي الى تعاطف ".

 
 یقع متحـف الشعـب الفلسطیني في  18th St NW 1900 ، واشنطن العاصمة ، 20009. سوف یكون االفتتاح یوم السبت

 15 یونیو من الساعة 2 إلى 3 ظهرًا وبعد ذلك یمكن للزائرین زیارة المتحـف من السـاعة 3 ظهرًا حـتى 7 مسـاءًا ومن
 السـاعة 12 ظهرُا حتى 6 مسـاءًا یوم السـبت عبر التسـجـیل مجانیة على منصة Eventbrite اإللكترونیة.  وابتداًء من 20

 یونیو، سوف تكون سـاعات عمل المتحـف من الساعة 12 ظهرًا إلى 6 مساًء ، أیام الخمیس والجمعة والسبت وعلى
 المجموعات المكونة من 10 أشخاص أو أكثر ممن یرغـبون في زیارة المتحـف في أوقات أخـرى االتصال بـ
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. /https://mpp-dc.org لمزید من المعلومات تفضلوا بزیارة موقع المتحـف 
/Facebook https://www.facebook.com/MPPDC یمكنكم أن تجدونا أیًضا على   

. Twitter https://twitter.com/mppdc و  
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