تم تنظيم «ذك ٌر قلق» من قبل كريستني خوري ورشا سلطي.
بحث :كريستني خوري ،رشا سلطي
تصميم وغرافيك ّيات املعرض :ستوديو سفر
ساهم يف البحث :دانييال بريغر ،دومينيكا بالشنيكا-تشياسك ،إميييل ديش-بكر ،إمييل فلني ،ماريا إيلينا فانتوين ،باز غيفارا ،خالد حوراين،
أريلكا خواريز ،جوجا الزلو ،ماريا خوسيه ليميرت ،ماغدالينا ليبسكا ،ستيفان رامشتيد ،مي شيغينوبو ،كارول ياسيك ،جيوفانا إسبوزيتو
يوسف ،كلوديا زالديفار.
ساهم املخرج عثامن بالفريج يف تصوير مقاطع الفيديو يف الرباط (املغرب) .ساهم املخرج مهند يعقويب وسامي سعيد يف البحث وتصوير
الفيديو يف رام الله (فلسطني) وطوكيو (اليابان) .ساهم غابرييل سريا وأريلكا خواريز يف تصوير املقابالت يف ماناغوا (نيكاراغوا).
تحرير فيديو :ڤرتان أڤاكيان ،ريتا منذر ،محمود الصفدي.
تصميم الصوت :فيكتور بريس ،استوديوات db
ألوان :بالل هربي
متابعة ما بعد اإلنتاج :لوسيد
تحريك فيديو :مجلس الشؤون البرصية
تنفيذ الجداريّة :ريدان ذبيان
منسق اإلنتاج :غوى الهيبي
ترجمة :بابلو أبوفوم (إىل اإلنكليزية /عن اإلسبانية) ،عبد ع ّزام (إىل العربية /عن اإلنكليزية) ،مازن معروف (إىل العربية /عن اإلنكليزية)،
ونرسين نارض (إىل العربية /عن اإلنكليزية)،
مل يكن إجراء البحوث املتعلقة بهذا املرشوع ممكناً من دون دعم سخي من رنا صادق وسامر يونس ،مؤسسة الشارقة للفنون ،والصندوق
العريب للثقافة والفنون ( ،)AFACزدغرانت ،مؤسسة عبد املحسن القطان ،بيت ثقافات العامل ( ،)HKWمتحف املقاومة لدولية لسلفادور
آينديه ( ،)MSSAتينستا كونستهال ،متحف الفن الحديث يف وارسو ،tranzit.hu ،واملعهد الوطني لتاريخ الفن( INHA ،باريس).
البحث املتعلق بنيكاراغوا تم بإنتاج مشرتك مع .MSSA
تم إنتاج النسخة األوىل من املعرض ملتحف الفن الحديث يف برشلونة ( )MACBAيف عام  ،2015والنسخة الثانية لبيت ثقافات العامل
( )HKWيف برلني عام  .2016كام أنتجت النسخة الثالثة ملتحف املقاومة العاملية لسلفادور آينديه ( )MSSAوقدمت يف ربيع عام .2018
النسخة الحالية منه ،انتجت من قبل متحف رسسق ولوسيد ( )Lucidبدعم من الصندوق العريب للثقافة والفنون (آفاق).
راعي النبيذChâteau Marsyas :
رئيسة قسم اإلعالم :موريل ن .قهوجي
متحف رسسق
منسقة املكتبة واألرشيف :روينا بو حرب
املديرة :زينة عريضة
ّ
عامل فني :زاهر وجيه عالمة ،مالك السطيف
املديرة املساعدة :إلسا حكيم
رئيسة املجموعات الفنية واملسؤولة عن التسجيل :ياسمني الشاميل مدير املعلومات ّيات و :AVعادل الخوري
مدير املكتب :ألبري غيّا
مساعدة بحث وتسجيل :فانيسا معوض
محاسبة :الرا الحاج
منسقة الربامج واملعارض :ساشا يوسف
ّ
موظفة االستقبال :شهرزاد عمر
مساعدة الربامج :ساراك بايليان
إنارة :جو ناكوزي
مستشار  :AVبارش دوروسوز
تصميم املنشورة :مايند ذي غاب
ترجمة املنشورة اىل العربية :مازن معروف
لقد بذلنا يف هذا الكتيب كل جهد ممكن لذكر أسامء جميع أصحاب حقوق الطباعة والنرش يف ما يتعلق بالصور واللقطات .يرجى االتصال
بنا يف حال تم اغفال اسم أي شخص عن غري قصد ،من قامئة الحقوق.
© ٢٠١٨حقوق النرش ،متحف رسسق.

يعرض «ذك ٌر قلق» قصصاً استغرق جمعها تسع سنوات
من البحث .فاملايض الذي كشفناه ال يزال حديثاً ،كام أن
عددا ً من أبطاله ما زالوا عىل قيد الحياة؛ رغم ذلك ،فإن
هذه قصص ،ترسد يف الغالب فصوالً غري موثقة يف تاريخ الفن
الحديث واملعارص منذ أيار /مايو من عام  ،١٩٦٨فصول توث ّق
الدور الذي لعبه الفن يف التغيري السيايس يف فرتة رأى فيها
الفنانون أن الفن مكانه قلب الحياة االجتامعية .ات ّبعنا يف
بحثنا ،منهجاً أشبه بعمل املحققني ،تخللته يف كثري من األحيان
مواجهات صاخبة ،أحداث اإللهية ،صدف مفاجئة ،إضافة إىل
طقوس غري متوقعة .إذ وجدنا أنفسنا نتحرك يف دوائر ،ذهاباً
وإياباً ،ما أتاح للقصص والشخصيات أن تقودنا من واحدة
إىل أخرى ،بدالً من أن نلتزم أجندة بسيطة ودقيقة .لكن،
ومن أجل تقديم رحلة بحثنا يف معرض ،فقد كان علينا أن
نستعيد من جديد تجربتنا بكاملها ،وكيف تق ّدمنا خطوة
خطوة يف عملنا الترشيحي .إذ إن أي سياق مرسحي يسري
يف خط ،وتكون بدايته وبدنه ونهايته واضحة املعامل ،بإمكانه
أن يزيّف تعقيدات التواريخ التي كشفناها ،فيخادعها ومينع
زوار املعرض من نسج خيوط رسدية ألنفسهم.
لهذا املعرض مدخالن ،وهام أيضاً مخرجاه .أنتم مدع ّوون
للزج بأنفسكم يف عامل من القصص والذكريات والصور
هنا ّ
والوثائق ،ما ميكّنكم من استخالص تكهناتكم الشخصية
واملحافظة كذلك عىل ذكرياتكم الخاصة ضمن بوتقة املواد
التي اخرتناها للعرض .بالتايل ،فإنه ال يُقصد بهذا الكت ّيب أن

يكون دليالً توجيهياً أو إرشادياً؛ كام ال يقرتح عليكم مسارا ً
تشعرون بأن عليكم اتباعه يف فضاء املعرض .بهذا ،ميكنكم
اعتبار الكتيب بدالً من ذلك رفيقاً لكم أثناء تجوالكم يف
املعرض ،كام الغوص يف تأمالتكم فيام بعد.
بدأنا مشوار معرضنا حني قررنا البحث يف «معرض التشكييل
العاملي من أجل فلسطني» الذي أقيم عام  .١٩٧٨ليقع
كتالوغ املعرض بني أيدينا يف مكتبة غالريي أجيال للفن
يف بريوت .فأثار حجم املعرض ونطاقه اهتاممنا :تضامناً
مع فلسطني ،تم التربع بنحو مائتي عمل من مائتي فنان
تقريباً ينتمون إىل ثالثني دولة .وقد ذكر نص الكتالوغ
الرئييس أن األعامل الفنية امل ُتربع بها ،قد خصصت لتكون
بذرة متحف فني مستقبيل من أجل فلسطني .تولت منظمة
التحرير الفلسطينية تنظيم املعرض من خالل قسم الفنون
التشكيلية يف مكتب اإلعالم املو ّحد ،وافتتح املعرض يف
قاعة الطابق السفيل لجامعة بريوت العربية يف  21مارس/
آذار  .١٩٧٨رغم ذلك ،ال نجد أي ذكر للمعرض يف أي من
رسديات تاريخ الفن ،سواء عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي
أو الدويل؛ كام ال إشارة إليه يف تاريخ املعارض .وللتعمق
أكرث يف موضوعه ،أجرينا مقابالت مع مثقفني وفنانني وكتّاب
ونقّاد ممن كانوا عىل صلة مبنظمة التحرير الفلسطينية،
ممن نشطوا يف السبعينيات ويعيشون اليوم يف عامن أو
بريوت أو دمشق .وهكذا ،أخذت تظهر أمامنا ،رويدا ً رويدا ً،
أجزاء من لغز أكرب.
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 1شكّل كتالوغ املعرض بالنسبة إلينا دليالً ال ينضب .فقد قصاصات من الصحف واملجالت ،والثالث فاكسيميليات
احتوى كل القرائن التي لجأنا إليها يف بحثنا ،وهو يبقى أو صورا ً طبق األصل عن منشورات دعائية وتقارير وأوراق
املصدر األكرث موثوقية إذا ما أردنا تخ ّيل شكل املعرض متعلقة باملعرض وبزيارته لبنان.
آنذاك .لقد عرضناه وبشكل بارز يف قلب فضاء العرض ،إذ
افتتح «املعرض التشكييل العاملي من أجل فلسطني» يف
إنه املوشور الذي تنكرس فيه املفاصل املختلفة للتعبري عىل
 21آذار /مارس  4 .1978لكن إرسائيل ،كانت قد قامت يوم
الجدران ويف الفضاء.
 14آذار /مارس  ،1978أي قبل أسبوع واحد من االفتتاح،
شارك نحو مائتي فنان من ثالثني دولة يف «املعرض التشكييل بعملية عسكرية اجتاحت فيها لبنان ،فتقدمت شامالً حتى
العاملي من أجل فلسطني» .بعضهم ،مثل خوليو لو بارك ،نهر الليطاين لتصل إىل مشارف مدينة صور .دامت عملية
وخوان مريو ،وأنطوين تابيس ،كان يتمتع بشهرة عاملية .التوغل هذه أسبوعاً واختتمت بهدنة توسطت فيها األمم
آخرون ،مل يكونوا معروفني بقدرهم؛ بل إن البعض مل يكن املتحدة وقضت بنرش قوات حفظ سالم برعاية األمم
معروفاً عىل اإلطالق 3 + 2 .كانت منهجيتنا مبارشة :أن املتحدة تكون مهمتها اإلرشاف عىل تنفيذ االتفاق .ورغم
نعمل عىل لقاء فنانني ممن شاركوا يف املعرض ،وسؤالهم ع َّم املخاوف األمنية الخطرية ،فقد حرض يارس عرفات افتتاح
إذا كانوا يتذكرونه ،ويتذكرون تربعهم بعمل فني ،والدافع املعرض مبرافقة كبار الكوادر والقيادات يف منظمة التحرير
وراء اختيارهم عمل محدد للتربع به ،وع َّم إذا كانوا يعرفون الفلسطينية .إضافة إىل نخبة من مفكري بريوت .كان ضمن
الشخص الذي تواصل معهم للتربع باألعامل وجمعها .لكن الزوار مناضلون من الصف األول ،ودبلوماسيون ،وصحافيون،
وبسبب تقدم العديد من الفنانني يف السن ،فإن ذاكرتهم مل وعرشات من الفنانني العامليني ،إضافة إىل الجمهور من
تعد بالحدة املرجوة :عادوا يف أذهانهم إىل معرض حدث عامة الناس 5 .أكّد أحمد عبدالرحمن ،يف مقابلة ُس ّجلت يف
قبل ثالثني سنة .بالكاد متكن بعضهم من تذكره ،فيام تذكر رام الله ،والذي كان رئيس مكتب اإلعالم املوحد يف منظمة
آخرون كيف أنهم تربعوا بأعاملهم الفنية .واستعاد بعض التحرير الفلسطينية يف ذلك الوقت ،أهمية توجيه دعوة إىل
منهم ذلك الحدث بحامسة كبرية .أما نحن ،فقد بذلنا كل ما فنانني من العامل لريوا حقيقة الرصاع عن كثب .حرض كلود
يف وسعنا لدفعهم إىل إعادة إحياء الذاكرة من خالل إظهار لزار افتتاح املعرض يف بريوت ،كام غونرتان وانايس نيتّو
األشخاص الذين جرت مقابلتهم ،لهم ،كام كتالوغ املعرض (الربازيل) وبرونو كاروسو (إيطاليا) وباولو غانّا (إيطاليا)
أو املواد األرشيفية التي استطعنا جمعها .كان الحديث يبدأ ومحمد املليحي (املغرب) .كذلك قام ميشيل تروش ،وهو
بتفصيل يتذكرونه من املعرض ،وأهمية القضية الفلسطينية ق ّيم معارض وناقد فرنيس بارز ،بزيارة املعرض بعد االفتتاح.
يف نشاطهم الفني ،وكيف تطور ذلك إىل التزامهم سياسياً يف أما ليانة بدر ،الكاتبة الفلسطينية التي كانت مقيمة يف بريوت
دعم قضايا أخرى .انطالقاً من هذه القصص ،بدأت تتكشف حينذاك ،فقد أُجريت معها مقابلة يف رام الله .وقد تذكرت
أمامنا ،خارطة النضاالت الدولية املناهضة لإلمربيالية عىل نحو عاطفي األهمية البالغة للمعرض بالنسبة إىل
والتحرر ،يف تداخل مع النضال من أجل العدالة االجتامعية الفلسطينيني ،كام البهجة التي خلفتها يف النفوس مشاهد ُة
وتحسني االقتصاد املحيل.
األعامل الفنية األصلية للفنانني العرب والدوليني املشهورين،
بأم العني .قام الفنان نارص سومي (فلسطني) ،والذي ساهم يف
إال أن مسار بحثنا تغري بشكل الفت مع لقائنا كلود لزار،
تنظيم املعرض ،باستطالع آراء الزوار خالل األيام األوىل التي
الفنان الفرنيس املقيم يف باريس ،والذي عرف بقربه الشديد
تلت افتتاح املعرض ،وفهرسة ردود أفعالهم.
من املناضلني الفلسطينيني يف العاصمة الفرنسية خالل
السبعينيات من القرن املايض .لزار هو البطل الرئييس أو تقدم الجيش اإلرسائييل يف عام  ،١٩٨٢باتجاه بريوت هذه
املفتاح يف تخ ّيل معرض بريوت  ١٩٧٨كحجر زاوية لـ«متحف املرة .فحارصها بهدف إرغام منظمة التحرير الفلسطينية
يف املنفى» .أضف إىل أنه عمل وقتها عىل حشد عدد كبري عىل ترك لبنان .فقصف جيشه املبنى الذي احتُ ِف َظ يف
من الفنانني يف فرنسا للتربع بعمل ما للمعرض .قمنا يف أيار /داخله بقسم من األعامل الفنية ،كام قصف املكاتب التابعة
مايو  ،٢٠١١بزيارة استوديو لزار ،فتناول ثالثة صناديق من ملكتب اإلعالم املوحد ،الذي أوى قسم الفنون التشكيلية
أرشيفه الشخيص :األول احتوى صورا ً فوتوغرافية؛ الثاين ،ووثائق املعرض .لذا ،فإن كل ما تبقى من حكاية املعرض
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الدويل للفن من أجل فلسطني هو مجرد ذكريات يف أذهان (فرنسا) ،خوسيه ماريا مورينو غالفان (اسبانيا) ،ألدو
الذين عملوا عىل إقامته أو قاموا بزيارته 6 .يف عام  ،١٩٨٢بيليغريني (األرجنتني) ،ماريانو رودريغيز (كوبا) ،جوليوس
أنتج عبدالحي مسلم ،الفنان (واملناضل السابق) والذي ستارجينسيك (بولندا) ،ودانيلو تريليس (أوروغواي).
عمل مع قسم الفنون التشكيلية ،عمالً فنياً بعنوان «تدمري
ُجمعت األعامل كلها باسم املتحف التضامني الذي افتتح
قسم الفنون التشكيلية» تكرمياً إلبداع وإنجازات كل من
عام  .١٩٧٢وض ّمت املجموعة التي عدت إحدى أكرث
شارك فيه .وقد وضع يف مركز العمل ،مفتاح املكتب الذي
املجموعات الفنية إثارة لالهتامم حينذاك ،أكرث من ستامئة
احتُفظت فيه املجموعة.
عمل تربع بها فنانون من جميع أنحاء العامل بني عامي ١٩٧١
و .١٩٧٣يف  ١١ترشين ثاين /نوفمرب  ،١٩٧٣أي بعد شهرين
عىل ذلك ،قام الجيش التشييل بإطاحة حكومة سلفادور
تعكس قامئة الفنانني يف كتالوغ املعرض ،واملرت ّبة وفقاً
آينديه املنتخبة دميقراطياً يف انقالب دموي .ليتم تخزين
لبلد املنشأ ،شكل العالقة ،وأوارص الروابط والتعاون بني
األعامل الفنية املكونة للمتحف يف أماكن ومواقع مختلفة.
الفنانني املشاركني وزمالء لهم .ويف محاولة منا لفهم حقيقة
أن العدد األكرب من الفنانني املشاركني كانوا من فرنسا ،تليها قرر العديد من التشيليني البارزين بعد االنقالب ،من
إيطاليا والعراق واليابان وبولندا ،بدأت تتكشّ ف أمامنا منفاهم ،مثل مرييا كونرتيراس ،سكرترية آينديه السابقة،
خريطة جغرافية وتاريخية مختلفة .فاكتشفنا أن عددا ً كبريا ً والتي ف ّرت إىل كوبا ،وخوسيه بامليس ،وماريو بيدروسا،
من الفنانني مل يشاركوا فقط يف مجموعات فنية ،بل تعاونوا وميغيل روخاس ميكس ،وفروا جميعاً إىل باريس ،إطالق
أيضاً يف كثري من املناسبات ،فقدموا مثالً مداخالت فنية يف نداء ثان للفنانني يك يتربعوا بأعامل ملتحف تضامني جديد.
أماكن عامة منسقني مع تجمعات سياسية ،أو للفت انتباه فأقيم متحف املقاومة العاملية لسلفادور آينديه كمتحف يف
العامة واستثارة وعيهم حول قضية معينة .شارك عدد منهم املنفى ،وقُدم للجمهور كمعرض متنقل.
يف إقامة متاحف يف املنفى ،أو متاحف مفتوحة ،بال جدران
 8أعلن الكاتب األرجنتيني الشهري خوليو كورتازار ،من منفاه
يف الهواء الطلق ،كرست دعامً لنضال سيايس يف هذه البقعة
يف باريس ،تأييده ملبادرة التشيليني املنفيني يف فرنسا ،وشغفه
من العامل أو تلك ،عرب مجموعات مدهشة من األعامل الفنية
بها .وله فيديو يقدم فيه ملتحف املقاومة العاملية لسلفادور
التي ت ّربع بها أصحابها بأنفسهم.
آينديه يف فرنسا .تشكلت لجان لإلرشاف عىل جمع األعامل
اكتشفنا أيضاً أكرث من حكاية ،وكلها مختلفة ،عن إقامة الفنية وعرض املجموعة يف الجزائر وكولومبيا وكوبا وفنلندا
«املعرض العاملي التشكييل من أجل فلسطني» .إحدى هذه وفرنسا وإيطاليا واملكسيك وإسبانيا والسويد وبنام وبولندا
الحكايات كان لها ارتباط مبارش بـ«متحف املقاومة العاملية والواليات املتحدة وفنزويال .كام جمعت األعامل مبساعدة
لسلفادور آينديه».
لجان تضامن محلية وفنانني (عدد كبري منهم كانوا ممن
استجاب لنداء آينديه األصيل ،أو من تشيليي املنايف) .جالت
 7بعد فرتة وجيزة عىل تويل حكومة الوحدة الشعبية الحكم
املجموعة عىل مدى األعوام الالحقة ،يف بلدان مختلفة .ويف
يف عام  ،١٩٧١صاغ الرئيس التشييل سلفادور آينديه نداء
عام  ،١٩٩٠وخالل تويل باتريسيو ألوين الرئاسة ،انطلقت
للفنانني دعاهم فيه إىل التربع بأعامل فنية تضامناً مع
عملية إعادة األعامل املكونة للمجموعة من جميع أنحاء
شعب تشييل بوصفها أول دولة يف أمريكا الجنوبية تنتخب
العامل إىل تشييل .كلفت مؤسسة سلفادور آينديه ،التي
فيها حكومة اشرتاكية دميقراطية .أخذت اللجنة الدولية
أُنشئت مبوجب مرسوم رئايس ،بهذا املرشوع .وتحت اسم
للتضامن الفني ،وبحامسة ،عىل عاتقها مهمة نرش نداء
ثالث ،تم افتتاح متحف سلفادور آينديه للتضامن يف قرص
آينديه ،برئاسة الناقد الربازييل واملناضل ماريو بيدروسا،
الفنون الجميلة يف سانتياغو ،يوم  ٤أيلول /سبتمرب من
والذي كان منفياً يف تشييل .أما اللجنة فتألفت من األعضاء
عام  .١٩٩١مل يكف املتحف عن التنقل من مكان إىل آخر
دوريه آشتون (الواليات املتحدة) ،رافائيل ألبرييت (إسبانيا)،
منذ ذلك الحني .مجموعته تضم اليوم أكرث من  ٢٧٠٠عمل
لويس أراغون (فرنسا) ،دجوليو كارلو أركان (إيطاليا) ،إدي
تعكس مراحل تطور املتحف الثالث.
دي ويلد (هولندا) ،كارلو ليفي (إيطاليا) ،جان ليامري
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املتحدة ،الواليات املتحدة ،كام العديد من البلدان األخرى.
يف عام  ،١٩٨٧أسست راي مائيدا ،التي كانت طالبة يابانية،
مع فرام كيتاغاوا ،نارش الكتالوغات الفنية ،لجنة الستضافة
املعرض يف اليابان .منحا ترصيحاً للتنقل باملعرض يف جولة
تدوم لعامني يف جميع مناطق اليابان ،عىل أن يتوىل تنظيم
هذه الجوالت أشخاص غري محرتفني ،فتعرض بذلك يف أكرب
عدد ممكن من البلدات ،والفضاءات غري املتحفية (مثل
نوادي األلعاب الرياضية واملراكز اإلجتامع ّية) .توصل
كيتاغاوا ومائيدا إىل نظام يتيح لتلك الفضاءات استضافة
املعرض لفرتة قصرية متتد من يوم واحد إىل أسبوع .ولتحقيق
هذه الغاية ،صممت رشكة  PH Studioشاحنة عبارة عن
«مخزن متنقل» ومزودة بخاصية للتحكم املناخي ،وسميت
«جوليا مببل» يف إشارة إىل شخصية ترد يف قصيدة للشاعر
الياباين كينجي ميازاوا .اختُرص العنوان الياباين للمعرض
بـ« .»Apa Nonوقد ث ُ ّبت بسقف الشاحنة بالون أحمر
ضخم لجذب انتباه السكان املحليني .لتنطلق بذلك جولة
معرض «مهرجان الفن الدويل /بدون فصل عنرصي» يف
أوكيناوا ،جنوب اليابان ،حيث ظل يتنقَّل ألكرث من عامني،
ف ُعرض ملدة  ٥٠٠يوم ،يف  ١٩٤موقعاً وأمام  ٣٨٠ألف زائر،
مختتامً جولته يف متحف الربملان يف طوكيو ،بحضور حشد
من السياسيني ،مبن فيهم رئيس الوزراء توشييك كايفو.

 9يف عام  ،١٩٨٠وخالل احتفاالت الذكرى السنوية األوىل
لثورة الساندينيني يف نيكاراغوا ،التقى إرنستو كاردينال،
الشاعر الشهري ووزير الثقافة يف نيكاراغوا ،بكارمن فووه،
الق ّيمة الفنية التشيلية والغالرييست ،التي لعبت دورا ً يف
تأسيس املتحف التضامني والحقاً متحف املقاومة العاملية
لسلفادور آينديه ،ليقررا االنطالق يف مغامرة جديدة بغية
إنشاء مجموعة ملتحف تضامني مع نيكاراغوا .قادت فووه
هذا املرشوع مبساعدة فرجينيا اسبينوزا ،وبعد عام فتحت
معارض باريس ومدريد أبوابها له .ت ّربع فنانون من أمريكا
الالتينية (ممن كان معظمهم منفياً يف أوروبا) وفنانون
إسبان بأعامل خاصة بهم لتأسيس مجموعة فنية؛ كام تربع
العديد من هؤالء الفنانني ملبادرة املتحف التشييل .أُرسلت
املجموعة والتي ضم عديدها اإلجاميل نحو ثالمثائة عمل
إىل ماناغوا ،عاصمة نيكاراغوا ،وتم االفتتاح يف كانون األول/
ديسمرب عام  ،١٩٨٢لتواصل بعد ذلك منوها ،فتمثل متحف
الفن الالتينو-أمرييك املعارص يف ماناغوا .يف عام  ،١٩٨٥أُعيد
تسمية املجموعة لتصبح متحف خوليو كورتاثار ،تكرمياً لتفاين
الكاتب من أجل نيكاراغوا .لكن وتحت إدارة مجموعة من
الفنانني بني عامي  ١٩٨٨و ،١٩٩٤وضع مسؤولون حكوميون
أيديهم عىل املجموعة فتبعرثت ،إثر خالفات بني املسؤولني
املنتخبني واألوصياء عىل املجموعة .ظهرت يف اآلونة األخرية،
محاوالت إلعادة فتح املتحف مبا تبقى من أعامل املجموعة،
بعد انهيار نظام الفصل العنرصي ،تم التربع باملجموعة
رغم تأخر املبادرة غري مرة .أما اليوم ،فتُحفظ املجموعة يف
إىل حكومة جنوب أفريقيا ،ف ُعرضت يف مبنى الربملان يف
قرص الثقافة الوطني ،وتشمل  ١٩٢١عمالً فنياً لـ ٩٢٣فناناً
كيب تاون خالل الجلسة االفتتاحية ألول حكومة ُمنتخبة
من ست وثالثني دولة.
دميقراطياً يف البالدُ .عهد باملجموعة إىل مركز مايبوييه يف
 10يف عام  ،١٩٧٩وبايحاء من متحف املقاومة العاملية جامعة ويسرتن كيب ،والتي تضم أيضاً وتحمي أحد أضخم
لسلفادور آينديه  ،قرر الفنان الفرنيس إرنست بنيون-إرنست محفوظات فرتة النضال والتحرر يف البالد .توسط الكاتب
والفنان اإلسباين أنطونيو ساورا ،والذي كان منفياً يف باريس ،الشهري مونغانه وويل سريوته ،ورئيس اللجنة الربملانية
إنشاء متحف يف املنفى يكون كمعرض متنقل ويضم أعامالً للفنون والثقافة يف ذلك الوقت ،بني لجنة «فنانون من
ت ّربع بها فنانون تجسد إدانتهم لنظام الفصل العنرصي يف العامل ملناهضة الفصل العنرصي» واملؤمتر الوطني األفريقي.
جنوب أفريقيا .ت ّم تشكيل لجنة «فنانون من العامل ملناهضة  11فقام إريك ميلر ،املصور الفوتوغرايف الذي كان مقيامً
الفصل العنرصي» ،ومبساعدة النحات الفرنيس آرمان ،الذي ويعمل يف كيب تاون ،بتوثيق إزالة األعامل الفنية التي
كان مقيامً يف نيويورك يف الثامنينيات من القرن املايض ،جمع احتفت بالفصل العنرصي من برملان جنوب أفريقيا ،وعرض
ما يقرب من مائة عمل لستة وتسعني فناناً وكاتباً ممن مجموعة فن مناهض للفصل العنرصي عام  1996يف مواكبة
لديهم شهرة عاملية .بعد افتتاحه عام  ١٩٨٣يف باريس ،سافر ألول جلسة برملانية للحكومة الدميقراطية الحديثة.
معرض فن مناهض للفصل العنرصي إىل الدمنارك ،جمهورية
أملانيا االتحادية ،فنلندا ،اليونان ،غوادلوب ،هايتي ،إيطاليا،
اليابان ،مارتينيك ،هولندا ،إسبانيا ،السويد ،تونس ،اململكة
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وفيتنام ،ومع  JALAAأيضاً .كان ضمن أطر التعاون هذه
برامج تبادل أتاحت الفرصة لفنانني فلسطينيني بالسفر إىل
جمهورية أملانيا الدميقراطية واليابان ،والعكس ،ما فتح الباب
لفنانني من أملانيا الرشقية واليابان الختبار الواقع الفلسطيني
بشكل مبارش يف األردن ولبنان وسوريا.

تركّز قسم هام من بحثنا عىل الكشف عن /اكتشاف
ّفت بني الفنانني،
الشبكات االجتامعية والفنية التي أل ْ
الغالرييست ،واملناضلني ممن وردت أسامؤهم يف الكتالوغ
ضمن قامئة املشاركني أو الذين ُو ّجهت إليهم كلمة شكر .أثناء
محاولتنا فهم الكيفية التي قام بها بعض الفنانني الدوليني
بالتربع بأعامل ملعرض الفن العاملي من أجل فلسطني ،وجدنا
أضفى تأسيس اتحاد العام الفنانني العرب ( )UAAطابعاً
أن بعضاً من ممثيل منظمة التحرير الفلسطينية لعب دورا ً
رسمياً عىل التواصل والتبادل والتعاون بني الفنانني كافة
هاماً يف هذا الخصوص .اثنان منهام وجهت إليهام كلمة شكر
عىل املستوى اإلقليمي .نوقشت فكرة هذا االتحاد يف
يف كتالوغ املعرض :عز الدين القلق وفتحي عبدالحميد.
املؤمتر العريب األول للفنون التشكيلية يف دمشق عام ،1971
عبدالحميد ،مؤسس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ليعلن عن تأسيسه رسمياً عام  ١٩٧٢خالل املهرجان
يف اليابان ،كان عىل اتصال وثيق بجمعية الفنانني اليابانيني العريب األول للفنون التشكيلية الوطنية يف دمشق .انتُخب
للتضامن مع آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ( )JAALAإسامعيل شموط ،الفنان الفلسطيني ورئيس اتحاد الفنانني
ومؤسسها هاريو إيشريو ،وهو ناقد فني راديكايل ،منظّر ،الفلسطينيني ،رئيساً التحاد الفنانني العرب ،املنصب الذي
وكاتب .يف مناسبة البينايل الدويل الذي يُنظّم مرة كل سنتني سيشغله من عام  ١٩٧١حتى عام  .١٩٧٧ارتكزت مهمة
بعنوان «العامل الثالث ونحن» يف متحف طوكيو مرتوبوليتان اتحاد الفنانني العرب عىل تعزيز العالقات الفنية بني دول
للفنون يف حزيران /يوليو  ،١٩٧٨دعت  JAALAالفنانني العامل العريب والعامل الثالث ،كام ذكر شموط يف مجلة
الفلسطينيني إىل عرض أعاملهم جنباً إىل جنب مع فنانني الفن املغربية  .Intégralكام أن دوريت بينايل العرب ،اللتني
يابانيني .نظمت الجمعية ،إضافة إىل استضافتها املعارض ،نظمهام اتحاد الفنانني العرب يف بغداد عام  ١٩٧٤والرباط
مؤمترات توعوية يف ما يتعلق مبناهضة الحرب ومناهضة عام  ،١٩٧٦عكستا تفاين الفنانني العرب والتزامهم النضال
اإلمربيالية والطاقة النووية ،حيث شارك فيها فنانون ومثقفون من أجل فلسطني.
من دول مثل فلسطني وكوريا الجنوبية وتايالند .قامت
عي أبو مروان (االسم الحريك لوجيه قاسم)
املجموعة املتضامنة مع فلسطني بجولتها األوىل يف اليابان 12 ،يف عام ّ ،١٩٦٩
الناشط الفلسطيني املقيم يف الجزائر العاصمة يف ذلك
فاختري مائة عمل من بينها لتعرض يف متوز /يوليو .١٩٧٨
الوقت ،ممثالً رسمياً ملنظمة التحرير الفلسطينية يف املغرب.
اتسعت شبكات الصداقة بني الفنانني يف العامل العريب بشكل أقامت منظمة التحرير الفلسطينية صداقات متينة مع
الفت يف السبعينيات ،إما تلقائياً أو عرب مبادرات فردية ،أو من شخصيات بارزة يف تاريخ النضال املغريب من أجل االستقالل،
خالل كيانات عملت عىل تعزيز التواصل والتبادل .فالنقابات كام اليسار املغريب .استأجرت مكتباً صغريا ً يف الرباط يف مبنى
والجمعيات شكّلت رابطاً مشرتكاً بالنسبة إلينا ،يف سعينا مقابل ملكتب اتحاد الكتاب املغاربة ،الذي ُعرف بتعاطفه
لرسم الشبكات التي وصلت ما بني الفنانني ومعرض الفن القوي مع القضية الفلسطينية .كان موقع املكتب بالصدفة،
العاملي من أجل فلسطني ،خاصة يف العامل العريب الذي شهد يف أسفل شقة عبداللطيف اللعبي ،أحد مؤسيس «أنفاس»
يف الستينيات وأوائل السبعينيات تشكيل نقابات وتأسيس ( ،)Soufflesوهي مجلة ثقافية وسياسية راديكالية مغربية
جمعيات فنية وطنية وقومية انطالقاً من رضورة سياسية مرموقة .وهكذا ،توطدت عالقة منظمة التحرير الفلسطينية
أساسية لحامية حقوق الفنانني ،وخلق بنية تدعم الرتويج بالطالئع الفنية والفكرية املغربية الراديكالية بشكل عضوي.
ألعاملهم ونرشها ،كام ترسخ الروابط العضوية األخوية القامئة كان فريق تحرير سوفل معروفاً بإسم «لجنة العمل» التابعة
يف جميع أنحاء العامل العريب .أنشأ اتحاد الفنانني الفلسطينيني له ،وتك ّون من شعراء وكتّاب وفنانني ومناضلني .ثالثة فنانون
( )UPAوالذي كان قد تأسس عام  1973يف لبنان ،فضاء عرض بارزون ارتبطوا بشكل وثيق باملجلة هم فريد بلكاهية
عرف باسم دار الكرامة ،قدمت فيه أعامل فنانني فلسطينيني ومحمد شبعا ومحمد املليحي ،والثالثة كانوا ضمن املشاركني
وعامليني .كام وقع الـ UPAاتفاقيات تعاون مع اتحادات يف معرض الفن الدويل يف بريوت .كانت سياسة عدم التسامح
فنانني عامليني يف جمهورية أملانيا الدميقراطية ( )GDRمع املعارضة يف املغرب تتصاعد وتريتها يف السبعينيات،
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والشعراء وصانعي األفالم واملوسيقيني وال ُكتّاب ،تح ّول متثيل
الفلسطينيني من الجئني ال حول لهم وال قوة يعيشون عىل
اإلعاشات ،إىل مناضيل حرية راسخني ميألهم االعتزاز والفخر،
وقد تولوا مسؤولية مصريهم.

وسجنوا بتهمة الخيانة .اعتُربت
فحوكم املناضلون اليساريون ُ
«أنفاس» وعىل نحو متزايد منصة معارضة ومشاكسة .أما
نرش عدد خاص حول قضية فلسطني فقد شكّل تحوالً يف
تاريخ املجلة :إذ استقال العديد من املساهمني بسبب عدم
موافقتهم عىل هيمنة الشأن السيايس عىل مهامها الثقافية .إال
 14يف عام  ،١٩٦٨قرر مصطفى أبو عيل وسالفة جادالله
أن املشاركة السياسية واالجتامعية ظلت جزءا ً ال يتجزأ من
وهاين جوهرية ،وهم ثالثة شباب فلسطينيني مقيمني
نشاط الفنانني املغاربة ،ممن كانوا أيضاً أعضاء مؤسسني يف
يف عامن ،إنشاء وحدة فلسطني للسينام ،يف خضم الثورة
رابطة الفنانني التشكيليني املغاربة.
الفلسطينية ،تكون غايتها توثيق الرصاع ونرش صورة مغايرة
جسدت للشعب الفلسطيني .ورسعان ما انضوت هذه الوحدة
إقامة «املعرض التشكييل العاملي من أجل فلسطني» ّ
أحد أهم مساعي منظمة التحرير الفلسطينية يف الفن ،السينامئية تحت جناح منظمة التحرير الفلسطينية ،لتقدم
إال أن املعرض مل يكن الحدث الفني الوحيد الذي نظمته إسهامات كربى يف بث صورة جديدة عن فلسطينيني.
املنظمة 13 .ذلك أن قسم الفنون التشكيلية وقسم الفنون
مل يتم االعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل رشعي
والثقافة الوطنية فُ ّوضا وكالة ومتويل وترويج إنتاج امللصقات
ورسمي ووحيد للفلسطينيني يف الجمعية العامة لألمم
والفن والسينام واملرسح والرقص واملوسيقى واملنشورات؛
املتحدة إال عام  .١٩٧٤مع ذلك ،فإن املنظمة ،ومبساعدة
كام الحفاظ عىل الفولكلور والتقاليد الثقافية؛ وحشد
جامعة الدول العربية ،استطاعت أن تشكل قوة ضغط عىل
الدعم لنضال الشعب الفلسطيني دولياً ،يف ساحات الفنون دولة ما يف كل مرةِ ،
فأنشئت مكاتب لتمثيل فلسطني أقرب
والثقافة .فقامت معارض لألزياء الشعبية والحرف بجولة يف
إىل السفارات املوقتة ،تتوىل إدارة شؤون الفلسطينيني يف
أوروبا بني عامي  ١٩٧٨و ١٩٨٠لعرض تراث الوطن .وكانت
الدول املعنية ،كام تحشد الدعم للقضية الفلسطينية .كان
امللصقات أول أداة للرسد ونرش الصور :فهي خفيفة الوزن،
الجيل األول ملمثيل املنظمة قد ترعرع يف مخيامت الالجئني
ورخيصة الثمن نسبياً ورسيعة اإلنتاج ،وميكن إيصالها إىل
والشتات الفلسطيني ،وقد ُعرفوا بتأثر خيالهم السيايس
مختلف الطبقات االجتامعية واملدن والبلدان .قامت منظمة
وتطلعاتهم بتجربتهم الخاصة املليئة باإلذالل كام املشاعر
التحرير الفلسطينية ،وال سيام قسم الفنون التشكيلية فيها،
الثورية الحامسية والتحررية التي اجتاحت املنطقة (الجزائر
بإعادة إنتاج أعامل فنية عىل ملصقات وبطاقات بريدية
ومرص والعراق والسودان) والعامل (تشييل وكوبا وفيتنام).
وروزنامات وبطاقات عطالت رسمية وعممت عىل نطاق
 15بعض من ممثيل منظمة التحرير الفلسطينية – مثل
نت الدعم للفنانني.
واسع .كام نظمت معارض وأ َّم ْ
(املعي يف طوكيو) ،محمود الهمرشي
فتحي عبدالحميد
ّ
كان التحدي األول ملنظمة التحرير الفلسطينية يف هذا
(باريس) ،عزالدين القلق (باريس) ،نعيم خرض (بروكسل)،
املجال هو االتصال بأنصارها ،الذين كانوا موزعني يف
وجيه قاسم (الرباط) ،ووائل زعيرت (روما) – عملوا انطالقاً
مخيامت لالجئني يف مختلف املناطق واملدن ،ومعظمها
من قناعة بأن حشد الدعم للقضية الفلسطينية يجب
ال يزال تحت االحتالل اإلرسائييل .أما التحدي الثاين فكان
أن يتضمن مشاركة شاملة ،صبورة وخالقة يف تعاون مع
إبالغ العامل برشعية القضية الفلسطينية وحشد الدعم
الجمعيات الشعبية واالتحادات والنقابات ومجموعات
للنضال سعياً للتحرر من االحتالل .وكانت أكرث الوسائل
الطالب والعامل والفنانني .يف البلدان التي ُع ّينوا فيها،
نجاعة يف مواجهة صدمة تشتت الفلسطينيني هي حامية
استطاعوا أن يلهموا فنانني ومثقفني ليك يروا يف فلسطني
إحساسهم بالشعوبية من خالل الثقافة والفنون .فإذا فقدت
مرآة لظلم العامل .كام دعوهم إىل إنتاج ملصقات ومنشورات
املنازل ،فإن الرسدية الشعرية المتالكهم منازل يف يوم من
وتنظيم معارض ومؤمترات .كام سهلوا يف جمهورية أملانيا
األيام ،تبقى عىل قيد الحياة .وإذا كانت األرض بعيدة
الدميقراطية واليابان ،التعاون بني اتحادات الفنانني.
عن العني ،فإن تسجيلها بالصورة سيجعلها ت ُرى بأشكال ال
ت ُع ّد وال ت ُحىص؛ وإذا حرموا من هويتهم ،فإن اإلذالل الذي كانت مشاركة القلق ،الذي اغتيل يف باريس بعد أشهر عىل
يواجهه الفلسطينيون سيزول .وهكذا ،عىل أيدي الفنانني افتتاح معرض بريوت  ،١٩٧٨محورية .فقد وطد صداقات
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مع أعضاء من رابطة «صالون الفن الشاب» ال سيام كلود
لزار .إضافة إىل ذلك ،فإن القلق كان مق ّرباً من مجموعة
من صانعي األفالم من «دفاتر السينام» املعروفة باسم
«سينام فانسن» أو «سينيلوت» ،والتي ضمت بني أعضائها
عيل عقيقا وغي شابويي ودانيال دوبرو وسريج لو بريون
وجان ناربوين .أخرجت املجموعة فيلم «شجرة الزيتون:
من هم الفلسطينيون؟» ( ،)١٩٧٥وهو فيلم وثائقي عن
الفلسطينيني ،ساعد القلق فيه املخرجني من خالل ارشادهم
خالل أسفارهم يف لبنان وسوريا.
يف السنوات التي أعقبت انتفاضة أيار /مايو عام  ،٦٨حافظ
العديد من الفرنسيني ومواطني الدول االخرى ممن كانوا
مقيمني يف باريس عىل التزامهم السيايس ،بل أصبح التزاماً
أكرث راديكالية حتى .ويف موازاة نشاطهم الفني الشخيص،
شكّل هؤالء الفنانون مجموعات عملت عىل دمج الفن يف
قلب النضاالت االجتامعية والسياسية املحلية والدولية.
تبلورت بعض هذه التجمعات بشكل عفوي وكان عمرها
قصريا ً .أما بعضها اآلخر فكان أكرث تنظيامً وثباتاً .هذه
التجمعات ،الراديكالية ،اله ّدامة ،واملتح ِّدية ،جسدت أمناط
اإلنتاج والتمثيل ،واللغات الجاملية املقرتحة ،واإلبداعات
الذاتية املختلفة ،وأنتجت أعامالً ظلت رؤيتها ممكنة عىل
الدوام خارج الفضاءات التقليدية التي يفرضها النظام الفني.
عالوة عىل ذلك ،فإنها أعامل كانت تفنى بسهولة (ملصقات،
الفتات ،ورسوم حريرية)؛ مل يبق منها يشء إال آثارها الوثائقية.
عدد كبري من هذه املجموعات كام الفنانني الذين شاركوا من
فيها ،كانوا أعضاء يف رابطة الفنانني بني عامي  ١٩٦٨و،١٩٧٨
وظهرت أسامؤهم يف قامئة الفنانني ممن تربعوا بأعامل
لـ«املعرض التشكييل العاملي من أجل فلسطني».
 16التأمت «جبهة الفنانني التشكيليني» يف بداية السبعينيات،
لتتكون من فنانني انجذبوا إىل «األتولييه الشعبي» ملعهد
الفنون الجميلة يف باريس .وبالتزامها العميق عددا ً من
النضاالت العاملية ومهرجان العامل املهاجرين ،ذاع صيت
الجبهة يف عام  ١٩٧٢بعد تنظيمها احتجاجاً مثريا ً لإلعجاب
ضد معرض «( »٧٢-٧٢املعروف أيضاً بـ«معرض بومبيدو»)
والذي نظمته وزارة الثقافة الفرنسية احتفاالً بفنانني
فرنسيني معارصين .أق ِفل املعرض ملدة مثانية أيام يف خضم
مناقشات حادة ،بعد محاولة الرشطة تشتيت الحشد .ليعاد
فتحه يف نهاية املطاف ،محققاً عددا ً قياسياً من الزوار .أما
جمعية الفنانني التشكيليني املناهضة للفاشية فتأسست

عام  ،١٩٧٥وغالباً ما كانت تصمم رسوم الالفتات الكبرية
الحتجاجات عيد العامل؛ فقد حملت الفتتهم عام ،١٩٧٥
عىل سبيل املثال ،عبارة «انتصار كمبوديا-فيتنام» .كذلك
نظمت املجموعة مداخلة فنية باستخدام الفتات متنقلة
تحت شعار «عامل للهدم ،وآخر للبناء» قُ ّدمت يف احتفال
للحزب االشرتايك املوحد يف حزيران /يونيو  .١٩٧٥وبقربه من
الحزب الشيوعي الفرنيس ،أصبح «تجمع ماليس التعاوين»
معروفاً بإنتاجه جميعاً سلسلة من اللوحات حول موضوع
واحد (كان عددها يصل أحياناً إىل خمسني عمالً)؛ كام
عرضت أعامالً يف مساحات وفضاءات غري مخصصة للفن،
واشتُهرت مبشاركاتها يف معارض بلوحات «غري معلقة» .أما
مجموعة «غروبو دينوسيا» فتأسست عام  ١٩٧٢عىل يد
مجموعة من الفنانني الالتينيني يف املنفى يف باريس ،وأنتجت
سلسلة من اللوحات الجامعية للتنديد بالتعذيبُ .عرضت
هذه األعامل املختلفة يف مناسبات هامة ،كام قُدمت يف
معارض مفتوحة خالل مهرجانات ومناسبات مختلفة.
 17يف عام  ،١٩٧٦تصدرت أخبار حصار مخيم تل الزعرت
واملجزرة التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون فيه،
العناوين الرئيسية يف وسائل اإلعالم الدولية يف جميع
أنحاء العامل ،إال أن ذلك مل يكن كافياً لتخفيف الضغط
عن املدنيني املحارصين .ويف خطوة تضامنية ،بذل ممثلو
منظمة التحرير الفلسطينية واملناضلون املؤيدون للقضية
الفلسطينة جهدهم لحشد االحتجاجات وجمع التربعات
اإلغاثية وتنظيم الفعاليات .تم إنتاج عدد كبري من امللصقات
التوعوية يف هذا الشأن 18 .تعاونت جمعية الفن اإليطالية
«الرتشيكودا» مع «تجمع فلسطني الفني» (واملعروف أيضاً
باسم جمعية التشكيليني يف العامل العريب) مع مجموعات
أخرى لتنظيم معارض وإقامة مداخالت فنية بالرسم يف
الساحات العامة يف بلدات توسكانا تضامناً مع املحارصين
يف مخيم تل الزعرت .شملت مداخالت الرسم تثبيت قطعة
قامش كبرية عىل األرض ،وقف الفنانون يف زواياها األربع ،ثم
بدأوا بالرسم باستنسل خشبي مستنسخني وجه صبي أُصيب
خالل القصف .عمل الفنانون عىل االستنسل ( )stencilمع
الجمهور ممن أتوا للمشاركة إىل أن غطى سطح القامش
بالكامل .وقد عمد التجمع خالل املداخلة الفنية إىل فتح
نقاشات حول وضع تل الزعرت .أما أكرث النشاطات بروزا ً ،فقد
حدثت يف ساحة فرييتو يف مسرتي يف  ٧أيلول /سبتمرب ،١٩٧٦
خالل بينايل البندقية السابع والثالثني .إذ قدم لويدجي نونو
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موسيقى ،وخط رشيد قرييش كلمتي تل الزعرت بالعربية بعد
أن أصبحت اللوحة مغطاة بالكامل .أُنتج هذا الحدث يف
ميسرتي بالتعاون مع لوتا كونتنيوا ،حزب الوحدة الربوليتاري
واتحاد الشباب اإليطايل اإلشرتايك مدعوماً من بلدية البندقية
وبينايل البندقية معاً.
كان الدافع وراء إحضار الفن إىل األماكن العامة أمرا ً عضوياً
وأساسياً للفنانني امللتزمني سياسياً ،إضافة إىل الفتات الرسم،
تصميم امللصقات وإخراج املداخالت الفنية ،فإن الجداريات
شكلت أحد مظاهر التعبري املهمة لهذه املشاركة .أعاد
الفنانون التشيليون املنفيون يف أوروبا إحياء رسم الجداريات
التي ازدهرت خالل الستينيات خالل فرتة االستقطاب
السيايس املعارض لحركات اليسار واليمني 19 .وبوحي من
اإلرث الثوري للفنانني الجداريني املكسيكيني ،انبثق مرشوع
«موراليسمو» يف تشييل منطلقاً من حاجة ملحة لتحفيز
الدعم الشعبي حول العدالة االجتامعية والنضال من أجل
حقوق اإلنسان بعد تعرض الحزب الشيوعي لهجوم من
وسائل اإلعالم التشيلية ،التي سيطرت عليها تقريباً يف ذلك
الوقت جامعات سياسية ميينية.
ويف عام  ،١٩٦٨ولدت «ألوية رامونا ب ّرا» .تشكّل كل لواء
من  ١٥إىل  ٢٠فردا ً بني طالب وعامل .فيام نُفذت معظم
اللوحات الجدارية إما ليالً أو عند الفجر .وقد حفزت حرارة
الحمالت االنتخابية انتشار هذه األلوية يف املناطق واملدن
عىل امتداد البالد .وقد التحق بها فنانون مشهورون كرث:
أليخاندرو مونو غونزاليس كان أحد األعضاء املؤسسني
لأللوية ،ويف عام ُ ١٩٧١وجهت دعوة إىل روبرتو ماتا لرسم
لوحة جدارية يف بركة سباحة البلدية القدمية يف منطقة
الغرانخا يف سانتياغو .بعد االنقالب العسكري ،قام الجيش
مبحو آالف الصور التي جسدت موضوعات النضال واألمل.
غري أن الفنانني التشيليني ،أعادوا ،بُعيد وصولهم إىل فرنسا،
نشاط الـ«موراليسيمو» إىل الواجهة ،مشكلني ألوية يف جميع
أنحاء أوروبا مبساعدة فنانني آخرين .متت استضافتهم يف
املعارض الكربى كبينايل البندقية يف عام  ،١٩٧٤دكيومنتا 6
عام  ١٩٧٧ومهرجان أفينيون  ١٩٧٤عىل سبيل املثال .ويف
عام  ،١٩٧٦أنجز اللواء الدويل ملناهيض الفاشية لوحة جدارية
بارتفاع عرشين مرتا ً يف باريس ،بتكليف من متحف املقاومة
الدولية لسلفادور آينديه ( .)MIRSAكام أُنجزت عام ١٩٧٨
لوحة جدارية بعنوان «أناس عند مفرتق طرق» ،يف مونغيار
بفرنسا ،تكرمياً لثورة الساندينيني يف نيكاراغوا .ثم تأسس يف
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الواليات املتحدة «لواء أورالندو لتيلييه» عام  ١٩٧٧تكرمياً
للدبلومايس التشييل الذي تعرض لالغتيال .وقد ضم هذا
اللواء اب َّن أورالندو لتيلييه ،فرانسيسكو وخوسيه ،ورينيه
كاسرتو وبيهان كاجري .وعىل مدى السنوات الالحقة ،قام
أعضاء هذا اللواء برسم جداريات يف  ١١مدينة عرب الواليات
املتحدة ،بالنمط الجداري التشييل ،وألسباب تراوحت بني
إدانة الدكتاتورية يف تشييل ،ودعم نضال شعب نيكاراغوا ،إىل
قضايا عامالت املنازل وغريها من الشؤون املحلية والدولية.
وقد تلقوا دعوة من قبل ارنستو كاردينال إىل نيكاراغوا يف
عام  ١٩٨٠لرسم جداريات يف جميع أنحاء البالد كجزء من
حملة ملحو األمية يف البالد.
 20يف سياق بحثنا املطول ،ظهرت أمامنا خرائط عديدة،
ألحداث سياسية ،انقالبات ،ثورات ،ومواقف ونشاطات
لفنانني ،ومعارض .خارطة الروابط هذه تكشف عن مساحة
جغرافية تتحدى رشائع تاريخ الفن يف النصف الثاين من
القرن العرشين.
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مصادر الفيديو
 1كتالوغ «املعرض التشكييل العاملي من أجل
فلسطني» (بــروت ،منظمة التحرير الفلسطينية:
 ،)١٩٧٨والذي ُعرث عليه باألساس يف غالريي أجيال
للفنون ،بريوت .قدم لنا محمد املليحي نسخة يف
وقت الحق.
 2مقابالت :جورج بهجوري (القاهرة)٢٠١٣ ،؛
محمد املليحي (طنجة)٢٠١٣ ،؛ رافــع النارصي
(عامن ،)٢٠١٢ ،فالدميري متاري (طوكيو.)٢٠١٧ ،
حقوق الصور :عبودي أبو جودة؛ غالريي أجيال،
جورج بهجوري ،بالل هربي ،كريستني خوري ،رشا
سلطي ،مهند يعقويب ،محمد املليحي ،رافع النارصي،
أرشيف غالريي سلطان ،فالدميري متاري ،عائلة متاري.
مقتطفات من :تركة بهجوري (منشورات أوبليسك،
 ،)٢٠١٣مجلة الفنون (اعداد متختلفة) ،كتالوغ
غالريي التولييه ،مجلة ( Intégralأعداد مختلفة)،
كتالوغ «املعرض التشكييل العاملي من أجل فلسطني»
(بريوت ،منظمة التحرير الفلسطينية)١٩٧٨ :؛ كتالوغ
«معرض بغداد الدويل للملصقات ( »79املركز الثقايف
العراقي ،لندن.)١٩٧٩ ،
 3مقابالت :كلود لزار (باريس)٢٠١١ ،؛ إيفان
ميساك (باريس)٢٠١٣ ،؛ خوليو لو بارك وغونرتان
وانايس نيتّو (باريس .)٢٠١٣ ،حقوق الصور:
كريستني خوري ،كلود لزار ،خوليو لو بارك ،إيفان
ميساك ،رشا سلطي وسريدجيو تراكواندي .مقتطفات
من :كتالوغ «املعرض التشكييل العاملي من أجل
فلسطني» (بــروت ،منظمة التحرير الفلسطينية:
)١٩٧٨؛ «فن مناهض للفصل العنرصي ٧٨ ،فناناً من
الثامنينات» (باريس)١٩٨٣ ،؛ دعوة «الفنانني يف لجنة
فنانون من العامل ملناهضة الفصل العنرصي» (األمم
املتحدةن .)١٩٨٣
 4حقوق مصادر أرشيف السفري ،النهار ،لوريان
لوجور ،كلود لزار.
 5مقابالت :كلود لزار (باريس ،)٢٠١١ ،ليانة بدر
(رام الله )٢٠١٤ ،؛ أحمد عبدالرحمن (رام الله،
)٢٠١٤؛ سليامن منصور (رام الله)٢٠١٤ ،؛ ماساو
أداتيش (طوكيو .)٢٠١٧ ،املقابالت مع ليانة بدر
وأحمد عبدالرحمن وسليامن منصور أجراها وصورها
مهند يعقويب وسامي سعيد .ص ّور مهند يعقويب
ماساو أداتيش .حقوق األرشيف :كلود لزار ،أرشيف
عائلة عبدالله ،جريدة السفري ومعهد الدراسات
الفلسطينية ،بريوت .مقتطفات من :كتالوغ «املعرض
التشكييل العاملي من أجل فلسطني» (بــروت،
منظمة التحرير الفلسطينية)١٩٧٨ :؛ فلسطني :م.
ت .ف :نرشة املعلومات (بريوت ،منظمة التحرير
الفلسطينية.)١٩٧٨ :
 6مقتطفات أفالم :تقرير رويتيش هريوكاوا عن
الغزو اإلرسائييل للبنان عام  .١٩٨٢مقتطفات
من التقرير التلفزيوين ،مقابلة منري أناسطاس
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عىل فرانس ،)٢٠١٨( 24ليانة صالح .حقوق املواد
األرشيفية :ميساكو ناغازاوا ،كريستني خوري ،أرشيف
مرشوع ملصقات فلسطني ،مكتبة الفن الوطنية
(طوكيو) ،أرشيف أرسة عبدالله ،معهد الدراسات
الفلسطينية ،كلود لزار ،عبدالحي مسلم ،متحف
طهران للفنون املعارصة .مقتطفات من :كتالوغ
«املعرض التشكييل العاملي من أجل فلسطني»
(بريوت ،منظمة التحرير الفلسطينية ،)١٩٧٨ :فنانون
فلسطينيون (بيت الفن ،قسم الفنون التشكيلية -
منظمة التحرير الفلسطينية ،)١٩٨١ ،معرض استعادة
البرش والطبيعة ( ٧٨طوكيو ،)١٩٧٨ ،JALAA :مجلة
«فلسطني بالدي» (أعداد مختلفة) ،فلسطني :نرشة
إعالم منظمة التحرير الفلسطينية؛ تاريخ :JALAA
( ١٩٩٣-١٩٧٧طوكيو.)١٩٩٤ ،JALAA :
 7مقتطفات من فيلمBalmes, El Doble Exilio :
 de la Pinturaإخراج بابلو تروخيو (تشييل)٢٠١٢ ،؛
( Formas de Afetoالربازيل )٢٠١١ ،إخراج غالوسيا
فياس بواس ونينا غاالنرتنيك؛ كارمن فووه (تشييل،
 )٢٠١٠إخــراج روزاريــو خمينيز جييل؛ «أساتذة
الفن التشييل» (تشييل )٢٠١٤ ،إخــراج روجيزو
كوميونيكاسيونس .كارمن فووه من قبل MSSA
(تشييل« .)٢٠١٢ ،ترسب غاز» إخراج برونو ساالس
(تشييل« .)٢٠١٤ ،سلفادور آينديه» إخراج باتريسيو
غوزمان (« .)٢٠٠٤بينوشيه وجرناالته الثالثة» إخراج
خوسيه ماريا برزوسا (فرنسا .)٢٠٠٤ ،املصدر :حقوق
لقطات فميو :أرشيف  .MSSAصور ووثائق :جاك
لينار؛ أرشيف  MSSA؛ أرشيف مؤسسة خوان مريو
وأرشيف هيئة املتحف الحديث؛ أرشيف أنطونيو
مانويل الشخيص عرب نينا غاالنرتنيك؛ أرشيف
كارمن فووه؛ أرشيف الصورة الرقمية /متحف الفن
الحديث الوطني (تشييل) .مقتطفات من« :ماريو
بدروسا والربازيل» (دار نرش مؤسسة برسيو أبرامو،
 .)٢٠٠١الرواية املصورة« :آينديه ،املعركة األخرية»
تأليف أوليفييه برا وخورخه غونزالس (ال رفيو
دسينيه؛ رقم 1؛ )٢٠١٣؛ MSSA؛ كتالوغات معارض
ّ
 MIRSAو.MSSA

 8خوليو كورتازار مقدماً «متحف التضامن الدويل
لسلفادور آينديه» ( ،)١٩٧٧املعهد الوطني للفنون
السمعية والبرصية ،فرنسا ).(INA.FR
 9مقابالت وصور :سريجيو رامريز (ماناغوا)٢٠١٧ ،؛
أرنستو كاردينال (ماناغوا)٢٠١٧ ،؛ فرجينيا إسبينوزا
ولوز مارينا أكوستا (ماناغوا)٢٠١٧ ،؛ مقابالت دانييال
بريغر صورت بعدسة غابرييل سريا وأريلكا خواريز
وكريستني خوري .حقوق مقتطفات الفيلم :مقابالت
ويلفريدو لوبيز مع كارمن فووه؛  .١٩٩٨حقوق
مصادر األرشيف :غونرتان وانايس نيتّو؛ معهد تاريخ
نيكاراغوا وامريكا الوسطى؛ فرجينيا إسبينوزا؛ ارشيف
كارمن فــووه؛ راؤول كوينتانيال؛ معهد نيكاراغوا
للثقافة؛ لويس موراليس الفونسون غرنستو كاردينال

بابريز؛ مجموعة نيتي يل بينسون الالتينو أمريكية
يف جامعة تكساس؛ أوسنت .مقتطفات من« :الثورة
كتاب ورجل حر – ملصقات تحرر نيكاراغوا وحركة
التضامن الدويل» (نيكاراغوا)٢٠١٠ ،IHNCA-UCA :؛
«الفن والثورة يف أمريكا الالتينية»  ١٩٩٠-١٩١٠لدايفيد
كرافن (منشورات جامعة ييل.)٢٠٠٦ ،
 10صور ووثائق أتولييه كروز دييز (باريس)؛ «لجنة
فنانون من العامل ملناهضة التمييز العنرصي» /إرنست
بنيون-إرنست ،أندريه أوديندال ،غونرت غوانيس نيتو،
مركز مايبوي .مقتطفات من :كتالوغ معرض «فن
مناهض للفصل العنرصي» (إدارة التعليم العام،
برملان جنوب أفريقيا ،كيب تاون)1996 ،؛ كتالوغ «فن
مناهض للفصل العنرصي ٧٨ ،فناناً من الثامنينيات»
(باريس)١٩٨٣ ،؛ كتالوغ مجموعة «فن مناهض
للفصل العنرصي» (باريس .)١٩٨٣ ،حقوق اللقطات:
ستيفن ماركوفيتس ومارك كابالن .مقابالت :أندريه
أودندال وغوردون متز (كايب تاون.)٢٠١٤ ،
 11صور فوتوغرافية إلزالة األعامل الفنية التي
احتفت بالفصل العنرصي يف مبنى الربملان يف كيب
تاون يف جنوب أفريقيا ،وتعليق مجموعة «فن
مناهض للفصل العنرصي» مكانها ،لتُعرض مؤقتاً،
 .١٩٩٦حقوق الصور الفوتوغرافية © أريك ميلر.
 12فيديو صور بعدسة عثامن بالفريج .قضايا
«أنــفــاس» :األرشيف الرقمي للمكتبة الوطنية
للمملكة املغربية.
 13حقوق الصور واملصادر األرشيفية :عبودي
أبو جــودة؛ محفوظات عارف الريس ،كريستيان
هاينتزه ،كريستني خوري رشا سلطي ،كلود لزار،
سريدجيو تراكواندي ،متام االكحل توشيو ساتوه،
 ،JALAAسيغفريد فيجيه ،أرشيف مرشوع امللصق
الفلسطيني ،األرشيف املركزي ملتاحف الدولة
يف برلني ،املحفوظات الثقافية الربوسية ،أكادميية
الفنون /دائرة اإلعالم ،وكالة األنباء الهنغارية ،املتحف
اإلثنوغرايف الوطني يف وارسو ،ميساكو ناغازاوا ،توشيو
ساتوه ،دار الفتى العريب .كتب الرسم :غونرت ريخنه.
مقتطفات /صور من« :امللصق الفلسطيني :مجموعة
عزالدين القلق» (باريس :منشورات لو سيكومور،
 .)١٩٧٩ملف صور فوتوغرافية لهاين جوهرية
(م.ت.ف) .مقتطفات من« :يف زمن الحرب ،أطفال
يشهدون» .تحرير منى السعودي ،تصميم فالدميري
متاري (بريوت :مجلة مواقف ،)١٩٧٠ ،تاريخ :JALAA
( ١٩٩٣-١٩٧٧طوكيو.)١٩٩٤ ،JALAA :
 14مقتطفات من الفيلم الوثائقي الطويل «خارج
االطار :ثورة حتى النرص» ( .)٢٠١٦مدة العرض:
 12دقيقة .كتابة ريم شلّه ومهند يعقويب .اخراج
مهند يعقويب .إنتاج سامي سعيد ).(Idioms Film
سينامتوغرافيا :رامي نيحاوي .صوت :سامي سعيد.
تحرير رمزي حزبون .مصادر أرشيفية :فلسطني-

)١٩٧٠( RFA؛ «الفتح» ( )١٩٧٠إخراج لويدجي
بريليل؛ «خطوات طويلة نحو الوطن» ( )١٩٧٠
إخراج أديــاردي كارلو شليونو وباولو سورناغا؛
«غودار يف أمريكا» ( )١٩٧٠إخراج رالف ثانهاورس؛
«بالروح بالدم» ( )١٩٧٠إخراج وحدة فلسطني
للسينام؛ «ثــورة حتى النرص» (  )١٩٧٣إخــراج
مجموعة نيوزريل؛ «الفلسطينيون» ( )١٩٧٥إخراج
يوهان فان كوكن؛ «فلسطني يف العني» ()١٩٧٦
إخــراج مصطفى أبو عيل؛ «الحرب الخامسة»
( )١٩٧٧إخراج مونيكا ماورر.
 15مقابالت :وجيه قاسم (املغرب)٢٠١٢ ،؛ آخيم
ريخارت (براندنبورغ)٢٠١٦ ،؛ كلود لزار (باريس،
)٢٠١١؛ يوزو إيتاجايك (سوا)2014 ،؛ سريج لو بريون
(باريس)2013 ،؛ محمود خليفي (رام الله)2017 ،؛
عبدالله حجازي (رام الله .)2017 ،مقابلة محمود
وسجلت بعدسة
خليفي وعبدالله حجازي أُجريت ُ
مهند يعقويب وسامي سعيد .صور ميزاكو ناغاساوا
وتوشيو ساتوه (إبريل  )2017بعدسة مهند يعقويب.
املقتطفات السينامئية :عز الدين القلق ( )1979إخراج
جي شابوييه وسريج لو بريون .لقطات زيارة الفنانني
البولنديني إىل تونس؛ إيرينوز برزيزك /محمود خليفي.
حقوق مصادر األرشيف :آخيم ريخاردت؛ توشيو
ساتوه؛ متام األخل؛ كلود لزار؛ أمني القلق؛ سيغفريد
فيجيه؛ غونرت ريشنه؛ كريستيان هاينتزه؛ معهد
الدراسات الفلسطينية؛ خالد حوراين؛ عبدالله حجازي؛
توشيو ساتوه؛ JALAA؛ أرشيف مرشوع امللصق
الفلسطيني؛ الوكالة الهنغارية الجديدة؛ ميساكو
ناغازاوا؛ دار الصياد؛ إيرينوش برايجك .مقتطفات
من« :امللصق الفلسطيني :مجموعة عزالدين القلق»
(باريس :منشورات لو سيكومور )١٩٧٩ ،؛ تاريخ �JA
( ١٩٩٣-١٩٧٧ LAAطوكيو)١٩٩٤ ،JALAA :؛ مجلة
«فلسطني بالدي» (أعداد مختلفة)؛ «معرض بغداد
الدويل لفن امللصق ( »١٩٧٩لندن :املركز الثقايف
العراقي)١٩٧٩ ،؛ معرض «استعادة البرش والطبيعة
( »١٩٧٨طوكيوJALAA :؛  .)١٩٧٨يليه عرض فلم
مأمون البني« ،املوت لفلسطني».

 17حقوق الصور الفوتوغرافية :بينو كركايب ،أرشيف
املــرق .مقتطفات من« :جسد النشيد :قصائد
مص ّورة عن تل الزعرت  -رسوم ضياء العزاوي ،وقصائد
محمود درويش والطاهر بن جلون ويوسف صايغ»
(دار املثلث« ،)1979 ،امللصق الفلسطيني :مجموعة
عزالدين القلق» (باريس :منشورات لو سيكومور،
 .)١٩٧٩الصحف :السفري والنهار.
 18فيلم مداخلة فنية يف مونتيفاريك ،إيطاليا،
 .١٩٧٦حقوق الفيلم والصورة سريدجيو تراكواندي.
 19مقتطفات من أفــام« :جــداريــات تشيلية»
( )١٩٧٧إخــراج فرانز ليمكوله« ،لــواء رامونا ب ّرا
وبور فييتنام ،مونو وهدف الشعب التشييل األول»
لكوردونس للسمعيات والبرصيات (تشييل) ،املصدر:
يوتيوب .صور ووثائق أخرى :جريالد فارنيكه ،أرشيف
جامعة برمين (حقوق :سيغريد داوكــس ،أرشيف
خوسيه باملس)؛ أرشيف جامعة بيلفلد (حقوق:
مارتن لونينغ)؛ بيدرو أوهارت؛ فابيو روبرتو ريبريو؛
أرشيف خوليو لو بارك؛ مكتبة تشييل الوطنية؛ مكتبة
جامعة هارفرد؛ كريستني خوري؛ أرشيف غيريمو نونيز؛
فرانسيسكو لتيلييه؛ أرشيف الصور الرقمية :متحف
الفنون الجميلة الوطني (تشييل) .مقتطفات من:
«الفن اليوغوساليف ما بعد الحرب /مامرسات سياسية:
إستعادة  ،»٠١تحرير زورانا دوجيتش ويلينا فيزتش،
كتالوغ املعرض( ،بلغراد :بريلوم كولكتيف.)٢٠١٠ ،
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تحريك فيديو :مجلس شؤون الصورة ،بريوت.

 16مقتطفات أفالم« :مداخالت الفنانني يف معرض
 ،٧٢-٦٠إثنا عرش عاماً من الفن املعارص يف فرنسا»
املصدر :املعهد الوطني للفنون السمعية والبرصية.
حقوق األرشيف واملصادر :مخترب التخطيط العمراين
املتمرد؛ كلود لزار؛ أرشيف خوليو لو بارك؛ أرشيف
غيريمو نونيز .مقتطفات من« :مــااليس :تعاونية
الفنانني التشكيليني السا ّمني» ( )١٩٨١ -١٩٦٨
(منشورات إيشابّييه )٢٠١٤ ،؛ معهد فراي تيتو دي
ألنيسار (« :)٢٠١١غرف تعذيب مظلمة» (كتالوغ
املعرض« ،)٢٠١٠ ،صور يف النضال :الثقافة البرصية
ألقىص اليسار يف فرنسا» (( )١٩٧٤-١٩٦٨باريس:
 )٢٠١٨ ،ENSBA؛ مجلة الفنون الجميلة عدد أيار/
مايو « :١٩٦٨الثورة يف صور (من األلف إىل الياء)»
(باريس ،الفنون الجميلة.)٢٠١٨ ،
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متحف نقوال إبراهيم رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ،بريوت ،لبنان
www.sursock.museum

