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(1)
يف العام 2017، ستفتتح مؤسسة عبد احملسن القطان فضاءين 
و«اس توديو  للمؤسسة،  اجلديد  املبنى  اهللا؛  رام  يف  جديدين 
للفعل  مكان  إنهما  فحسب،  مقرين  ليسا  الفضاءان  العلوم».  
الثقايف التربوي بصوره املختلفة واملتنوعة.  إنهما حصيلة عمل 
وجتربة وتفكير على مدى سنوات، وقد اقتضت املسيرة وجود 
لم  املشروعان  فهذان  املؤسسة،  لعمل  طبيعي  كتطور  كليهما 
يف  قليًال  إال  عقدين  لتجربة  كخالصة  أتيا  بل  كفكرة،  يهبطا 
تعبيران  فاملبنيان  إذن،  والطفولة.   والتربية  الثقافة  مجاالت 
املتراكمة  التجربة  إلى  استندا  وظيفيان  وفضاءان  معماريان 
تتطلع  عّما  تعبيران  األهم،  الناحية  من  ولكنهما،  ناحية،  من 
أن  ينبغي  ملا  إشارتان  فهما  املستقبل،  يف  فعله  إلى  املؤسسة 

فيه. للخوض  املؤسسة  تستعد  وملا  يكون، 

(2)
مساحته  تبلغ  اهللا،  رام   - الطيرة  حي  يف  يقع  اجلديد  املبنى 
7730 م2، وهو أول مبنى سجل لدى املجلس الفلسطيني األعلى 
للبناء األخضر يف فلسطني.  ويتضمن عدداً من املرافق العامة: 
(جاليري)،  العرض  صالة  األغراض،  متعددة  القاعة  املكتبة، 
استوديو  النهارية،  العرض  صالة  الرئيسية،  العرض  صالة 
الصغير/ املسرح  األدائية،  الفنون  استوديو  التشكيلي،  الفن 

سنيما، قاعة إعداد املوارد، الصف النموذجي، الباحات املطلة، 
املقهى. احلدائق، 

(3)
عني  يف  الترويحي  اهللا  رام  مجمع  يف  يقع  العلوم  استوديو 
مربع،  متر  إلى 500  تصل  مساحة  على  ردانة)  (حي  سمعان 
وهو مشروع تشاركي مع بلدية رام اهللا.  ميثل االستوديو فضاًء 

وهو  واالستكشاف،  اللعب  عبر  والفنون  العلوم  لتعلم  جتريبياً 
مكان لتصنيع املعروضات العلمية التفاعلية، ويشكل نواة ملركز 
علوم تفاعلي من املتوقع إنشاؤه مستقبًال.  وهو مكان جتريبي 
لالنخراط  واألطفال،  واملعلمني  والعلماء  والفنانني  للمهندسني 
تشجيع  على  وسيعمل  والبناء،  التصنيع  عبر  العلوم  يف  معاً 
استكشاف الفكرة وحتويلها إلى معروضة علمية تفاعلية، يتعلم 
فيه األطفال العلوم والفنون عبر التفاعل مع األغراض وإعادة 
بنائها، فهو فضاء للعمل اإلبداعي، يعمل فيه فريق متخصص 
اجلمهور،  مع  مختلفة  تخصصات  من  املعروضات  تطوير  يف 
للمرور بخبرات تعلّمية عن الظواهر الطبيعية وارتباط العلوم 

بالفنون.

(4)
ومتعددة  واسعة  تكون  حني  وبخاصة  وتأثيرها،  ثقلها  للمباني 
املرافق واإلمكانات، حتتاج إلى الكثير من العمل للتآلف معها، 
وحمل التجربة إليها، واالنتقال بها بروح متيقظة وبخيال واسع 
يطغى،  قد  املكان  طغيان  فإن  وإال  اجلديدة،  املمكنات  وفق 
وهذا هو التحدي األبرز؛ احلفاظ على جذوة الفعل اإلبداعي 
واالرتقاء به، والدخول يف مغامرات جديدة، وعدم ترك احلجر 

البشر. يسّير 

(5)
يف رام اهللا والبيرة املتالصقتني، ثمة مباٍن كثيرة جديدة ُشيدت 
حديثاً، كمبنى معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ومتحفي 
الثقايف،  اهللا  رام  وقصر  عرفات،  وياسر  درويش،  محمود 
واملسرح البلدي اجلديد، وعلى بعد كيلومترات معدودة، املتحف 
الفلسطيني ومسرح نسيب شاهني يف جامعة بيرزيت ... وغيرها 
يف  تَنب  لم  أحياز  يف  الراهنة  الثقافية  املؤسسات  جانب  إلى 
معظمها كفضاءات ثقافية مخصوصة كمركز خليل السكاكيني 

وسيم الكردي

فضاءان جديدان في رام ا
 ليسا لها فحسب:
مبنى «مؤسسة القطان» الجديد واستوديو العلوم
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العدد 54-53
الثقايف، ومركز الفن الشعبي، وسرية رام اهللا األولى، ومؤسسة 
شباب البيرة، ... .  فما بني فضاءات شيدت لغايات وظيفية، 
وفضاءات  ثقافية،  أمكنة  إلى  حتولت  سكنية،  معظمها  يف 
شّيدت، ويف البال أنها مرافق لنشاط ثقايف.  إن هذه األحياز، 
بوجودها الصرف، تؤثر يف ثقافة محيطها، فيضعها يف دائرة 
وملن  فيها،  يجري  الذي  وما  وعياً.   وال  وعياً  ورؤاه،  حساباته 
تتوجه بأنشطتها وفعاليتها، كل ذلك سيحدد مكوناتها وسيؤثر 
ليس  الثقايف،  الفعل  مكونات  ضمن  الثقايف،  فعلها  مسار  يف 
للمدينة وسكانها والعاملني فيها وزائريها وعابريها فحسب، بل 
على املستوى اجلمعي األكثر اتساعاً، مبا يشمل املدن والقرى 
كل  عن  ينشأ  بدأ  متوقعاً  جديداً  تأثيراً  إن    . واملخيمات...  
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  استقراء  إلى  يحتاج  وهو  ذلك، 
ابتداع منهجيات وتصورات وفعاليات تتناغم مع ذلك، وتخرج 

عّما ألفناه، بل تتعداه إلى فضاءات أرحب.

(6)
يأتي هذان املبنيان، اللذان سيشغلهما جانب مهم من جوانب 
عمل املؤسسة، وبخاصة يف مجالي الفنون والتعليم، يف مدينة 
تلهث وراء إنشاء املباني، فكل يوم جتريف أرٍض لبناية جديدة 

تقوم، وكل يوم يقّوض بيت قدمي إلحالل عمارة مكانه؛ وهناك 
جدٌل يطفو حيناً ويخبو أحياناً أخرى، ليس فيما يخص مسألة 
فيما  كمدينة،  اهللا  رام  إلى  ذلك  يتجاوز  بل  فحسب،  املباني 
تقوضه،  أو  تؤسسه  وما  ووظيفتها  ودورها  مكانتها  يخص 
وثقافية  واجتماعية  سياسية  مستويات  على  متنعه  أو  وتتيحه 
وسلوكية متعددة.  فهناك نقد كثير لهذه املدينة، وهناك احتفاء 
كثير مقابل ذلك، واملدينة موجودة لتبقى، وهي تنتج معانيها يف 
فيها  يحيون  الذين  الناس  ينتجها  كما  فيه،  هي  الذي  السياق 
أو يعبرونها؛ يؤثرون يف مسارات حياتها ويتأثرون بها.  األبنية 
والعمارات تتوالد بسرعة يصعب تتبعها، ويصعب فهم غايات 
وجودها، وهل هي تعبير عن منو طبيعي أم طفرة اقتصادية ما 
أم ماذا؛ شركات، بنوك، مباٍن حكومية، عمارات للسكن نصفها 
فارغ.  يف كل األحوال، فإن العشوائية تطغى بكل صورها، وهي 
يف جوهرها تعبيرات ثقافية عما نحن عليه، وما ميكن لنا أن 

نتطلع إليه.

(7)
من  ميكن  التي  الكيفية  يف  يتمثل  يواجهنا  الذي  التحدي  إن 
ومرافقها  والطبيعية،  العادية  بأمكنتها  مدينة  حتويل  خاللها 

جانب من زيارة عدد من الفنانني ملشروع مبنى املؤسسة اجلديد.
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املستحدثة، إلى فضاءات تعلم مستمر وحيوي.  مبعنى آخر، أن 
يكون الفضاء املديني، بكل مكوناته، فضاء تعلم بكل ما يتضمنه 
التعلم من استقراء وحتليل وموازنة ونقد واستخالص وإعادة 
هنا،  مخصوص  كفضاء  املدينة  على  ينطبق  وما  معريف،  إنتاج 
فهو ينطبق على كل الفضاءات واألحياز واألمكنة، ويف ارتباطها 

املختلفة. وفعالياتهم  وعالقاتهم  بالناس 

(8)
أّما اإلضافة النوعية التي سيشكلها هذا املبنى اجلديد، إضافة 
برنامجي  وبخاصة  املؤسسة،  برامج  يف  البنيوي  التطور  إلى 
البرنامج  فهو  التربوي،  والتطوير  والبحث  والفنون،  الثقافة 
برنامج  وهو  دائمة،  بصورة  للجمهور  املفتوح  البرنامج  العام؛ 
سيتضمن نشاطات وفعاليات ومعارض وعروضاً فنية وثقافية 
وتربوية مختلفة ومتنوعة على مدار العام، ضمن برنامج ُمعلن 

الوقت. طوال 

إلقامة الفعاليات  ومكاناً  جديداً  إذن، فاملبنى، هنا، ليس مقراً 
هو،  إذن  والبحث،  والتجريب  لالختبار  مكان  هو  بل  فحسب، 
أو ينبغي أن يكون، مساحة لتعلم عميق ونوعي تتيح للزائرين 
االنخراط يف فعالياته بصور مختلفة؛ ابتداء من املشاهدة إلى 

املشاركة إلى التجريب إلى اإلنتاج؛ سنجتهد لتحويله كمختبر 
معاً.   متضافرتني  جمالية  وخبرة  معرفية  خبرة  وتطوير  تعلم، 
يف املبنى فحسب،  نود للبرنامج العام أن ال يكون فعًال نشطاً 
بل أن يكون فعًال نشطاً ببعديه الثقايف والتربوي، عبر جتليات 
حاضرة له يف مواقع عديدة ومتنوعة، وعبر شراكات وعالقات 
للمؤسسة  وسيتيح  أيضاً.   واألفراد  األخرى  املؤسسات  مع 
تكون  بحيث  املجتمع،  مع  ومفتوحة  يومية  بصورة  تتفاعل  أن 
مرافقها مفتوحة على الدوام للجمهور الذي ال يزور ويشاهد 
فحسب، بل يتفاعل بصور مختلفة مع كل ما تقدمه املؤسسة 

كافة. ومكوناتها  ببرامجها 

(9)
قبل  املؤسسة  يف  لنا  موجه  وهذا  االنتباه،  ينبغي  ذلك،  كل  مع 
الثقافية  والصروح  األبنية  يف  تُنتج  ال  الثقافة  أن  إلى  غيرنا، 
فحسب، بل تُتنُج يف كل فضاءات احلياة بكل مكوناتها، وهذا 
ما يجعل الفن والتعليم مجالني حيويني للتغير االجتماعي يف 
بالد هي يف أمّس احلاجة النخراط الثقافة والفن والتربية يف 

واجلمعي. الفردي  املستويني  على  التحرر  مشروع 

مشهد عام ملشروع مبنى املؤسسة اجلديد.


