
 التقرير اإلعالمي لجمعية الرواد للثقافة والفنون 

6102 ابشهر   

وسجلت لدى وزارة الداخلية  8991في العاموالفنون تأسست جمعية مركز الرواد للثقافة 

وحصلت على   (BL-360-CU)بموجب رقم  3002الفلسطينية  كمؤسسة غير ربحية في شهر آب 

 ( .B/800/3009/329ترخيص من وزارة الثقافة بموجب رقم )

الرواد مركز ديناميكي ، مجتمعي ، لتنمية قدرات الطفل والمراة مستهدفا السلوك والمعرفة 

 والتصورات والممارسات عبر وسائل جميلة ال عنفيه 

 فلسفة الرواد : 

 رواد للحياة  ، رواد للتغيير

 رواد من أجل التغيير . رواد من أجل الحياة 

 يال واإلبداع رواد بيت لالمل والحلم والخ

 كل شخص صانع تغيير من أجلة مجتمع فلسطيني أفضل

 

  6102 ابأنشطة شهر 

  

للثقافة والفنون خالل شهر آب فعاليات العطلة الصيفية والتي شملت اختتمت جمعية الرواد 

العديد من األنشطة والبرامج التدريبية الفنية والمجتمعية والثقافية والترفيهية باالضافة للدورات 

اإلعالمية والالمنهجية ، حيث توجت جمعية الرواد انشطتها خالل شهر اب تحت عنوان اإلبداع 

 . والتميز 

 في والتعليم التربية مديرية مع وبالتعاون الرواد جمعية نظمت شهر أبفي بداية  

 المتفوقين للطلبة تكريمية إحتفالية والثقافة للعلوم الروسي المركز و لحم بيت محافظة

 على اقيمت والتي”  الوطن أجل من مبدعون”  عنوان تحت العامة الثانوية شهادة في

 الرواد جمعية إدارة مجلس رئيسة بحضور لحم بيت مدينة في الروسي المركز مسرح

 ونائب اإلدارية الهيئة واعضاء سرور ابو الفتاح عبد.د العام والمدير سرور ابو أزهار

 منطقة قائد ونائب محبوب خالد الدوحة بلدية ورئيس جبر بسام والتعليم التربية مدير

 . وذويهم المتفوقين والطلبة لحم بيت محافظة مدارس ومدراء لحم بيت



 عرضت فيما ، ”الشعبية والدبكة الكورال“ الرواد لفرق فنية عروض الحفل تخلل وقد

 ووصلة سرور ابو عيسى للمخرج ساينلت لمسرحية االول عرضها الرواد مسرح فرقة

 شمة ابو اشرف الفلسطيني للفنان وطنية غنائية

 المتفوقين الطلبة وتكريم التصوير دورة في المشاركات الطالبات بتخريج الحفل واختتم

 . عايدة مخيم مستوى على والناجحين لحم بيت محافظة مستوى على

 الفوتوغرافية للصور معرض الروسي المركز قاعة في افتتح االحتفال هامش وعلى

 . ”شعاع“ عنوان تحت ايام ثالثة لمدة استمر

 

 الرواد لجمعية التابعة الفنية الرواد فرقةأنطلقت وعلى صعيد الفعاليات الفنية الدولية 

 وذلك لندن، البريطانية العاصمة في الثقافية الفنية عروضها أول في  والفنون للثقافة

 .واسكتلندا بريطانيا في مهرجانا 88 من الكثر تمتد العروض من جولة ضمن

 

 التي الجولة هذه وتأتي. فلسطيني شعبي ورقص وأغاني دبكة الفرقة عروض وشملت

 المرير الواقع رغم بالحياة الفلسطيني الشعب حق على للتأكيد شهر من ألكثر تستمر

 وفتاة شابا 81 من المكّونة الفرقة قدمت حيث ، الفلسطينية المخيمات فيه تعيش الذي

 الفلسطينية القضية ابراز الى خاللها من تهدف التي والثقافية الفنية الفعاليات من العديد

 . العالم في

 

 وسط الوسطى الميثودية قاعة في قدمته عرض في جولتها الرواد فرقة وأفتحتت

 والفنانة Amos Trust مؤسس هيويت غارث الفنان بمشاركة لندن البريطانية العاصمة

 وشاركها الفرقة الستقبال حضر الذي الجمهور قبل من كبير تفاعل وسط كيالني ريم

 جمعية عام مدير ألقى حين في ، ”موطني”  الفلسطيني الوطني السالم انغام على الغناء

 التي والرؤيا الرسالة فيها قدم كلمة سرور ابو الفتاح عبد الدكتور ومؤسسها الرواد

 الفلسطيني والفن للثقافة إحياءا وذلك 8991 عام تأسيسها منذ الرواد جمعية عليها تعمل

 ومحاربته الفلسطيني الفن اشكال كافة لقمع االسرائيلي االحتالل استمرار ظل في

 من المؤسسة عليه تعمل الذي الجميلة المقاومة نهج استمرار على مؤكد ، إلبداعاته



 وقضيته الفلسطيني الشعب رسالة عن تعبر صادقة فلسطينية فنية رسالة تقديم خالل

 . ذاته عن والتعبير وكرامة بحرية والحياة العيش في وحقه

 

 جولة الرواد فرقة تواصل البريطاني الجمهور معه تفاعل الذي المبهر االداء وبعد

 المتحدة المملكة في اسكتلندا عاصمة ادنبرة مدينة إلى الفرقة وصلت حيث عروضها

 تهتم والتي المميزة المهرجان من يعد والذي الدولي ادنبرة مهرجان في للمشاركة وذلك

 الدبكة من فنية لوحات الرواد فرقة ستقدم حيث ، والعدالة االنسان حقوق بقضايا

 تقدمه عرض ضمن الفلسطينية االغاني من وعدد تعبيرية لرقصات باالضافة الشعبية

 من كاملة صورة لينقل والمسرح الشعبي الرقص بين ما يدمج االولى للمرة الفرقة

 . العالم لكل فلسطين وشباب أطفال من امل برسالة ويبعث الفلسطيني الشعب معاناه

 العاصمة قلب وفي المتحدة المملكة في عروضها جولة الفنية الرواد فرقة واصلتحيث 

 ، الفلسطيني الشعب مع تعاطفا وأكثرها األسكتلندية المدن أكبر ثاني إدنبرة االسكتلندية

 امام فلسطيني شعبي ورقص ودبكة وطنية غنائية وصالت الفنية الفرقة قدمت حيث

 والذين الحاضرين والضيوف البرلمانيين من حار تصفيق وسط االسكتلندي البرلمان

 والدبكة الشعبي الرقص بين ما جمع الذي واالداء للفرقة المميز باالداء إعجابهم أبدوا

 . وقضيته الفلسطيني الشعب معاناة عن تعبر لوحات ضمن والمسرح

 التي الجلسات إحدى  ضمن االسكتلندي البرلمان على ضيفا الرواد فرقة حلتو

 البرلمان في السياسة مهرجان ضمن وذلك آمن عالم بناء كيفية عن بالحديث تخصصت

 وباحثين االنسان وسلوك االعصاب علم جاالتم في مختصين بحضور االسكتلندي

 قدم حين في ،  العالم في والعنف الضعط ظروف حول مداخالت قدموا والذين دوليين

 في مداخلته خالل واضحة رسالة سرور ابو الفتاح عبد الدكتور الرواد جمعية عام مدير

 على التأكيد خالل من االسرائيلي اإلحتالل ظل في فلسطين في الحياة عن الجلسة

 المقاومة في والحق الفلسطيني للشعب والعدالة والحرية الحياة في الحق ضرورة

 والتي الفلسطينية القضية واقع صورة عكست التي الجميلة المقاومة ومفهوم والتعبير

 حظي وقد.  االسكتلندي البرلمان امام الفنية عروضها خالل من الرواد فرقة جسدتها

 باالضافة االجنبية والصحافة االسكتلندي التلفزيون من مباشرة إعالمية بتغطية الحدث

 .المتحدة المملكة في الفنية الفرقة عروض حول المداخالت من للعديد

 



 فرقة التقت الشباب مسرح ومهرجان الفرينج مهرجان في الرواد مشاركة هامش وعلى

 الشمالية وايرلندا بلفاست من مسارح ضمنها من كان الفنية المسارح من بالعديد الرواد

 ولتفعيل الفلسطيني بالمسرح للتعريف هامة تعد فرصة في واسكتلندا وغالسكو

 . الدولية والمهرجانات العروض في الفلسطينية المشاركة

 لتواصل عادت فيما اب من 32 حتى اسكتلندا في الرواد فرقة جولة استمرت حيث

 الحزام مهرجان في مشاركتها الفنية الرواد فرقة انهت. و  بريطانيا في عروضها

 للمشاركة قدموا شخص 100 من اكثر بحضور أيام 2 لمدة تاستمر والتي االخضر

 الذي الجديد الفني عرضها الفرقة قدمت حيث ، الفنية العروض ومشاهدة المهرجان في

 والتي المسرحية واالعمال الشعبية الدبكة بين دمجت التي الفنية اللوحات من بعدد تمثل

 . مميز ثقافي فلسطيني إرث وتعكس التراثي الفلسطيني الفن في رائدة تجربة تعد

 الفرقة لتختتم الهامة الدولية المهرجانات من عدد في الرواد فرقة جولة تستمر حيث

الجدير بالذكر ان  .المقبل ايلول من االول األسبوع نهاية في لفلسطين وتعود جولتها

الجولة حظيت باهتمام اعالمي محلي ودولي حيث اجريت العديد من القنوات الفضائية 

الدولية مقابالت مع ادارة الجمعية واعضاء الفرقة فيما نشرت الصحف المحلية 

 كة المتحدة الفلسطينية العديد من االخبار والتقارير عن اصداء الجولة في الممل

 

خالل الشهر االخير من   والفنون للثقافة الرواد جمعية فذتوعلى الصعيد المحلي ن

 خالل من لالطفال الترفيهية االنشطة من مجموعةالعطلة الصيفية لطلبة المدارس 

 االوراق باستخدام اليدوية االشكال وصناعة التربوية وااللعاب والرياضة الرسم

 المائية وااللوان

 اجانب متطوعي ومشاركة بحضور نفذ الذي نشاطحيث كان من ابرز االنشطة ال

 لمدينة لالطفال ترفيهية رحلة التعليم ةوحد نفذت فقد  عايدة مخيم في االطفال وامهات

 ومناطق طبيعية في ريف بيت لحم .  الخليل

 

 الطلبة ملتقى مؤسسة عقدته الذي التدريب في والفنون للثقافة الرواد جمعية شاركتوقد 

 التنظيم في الحق حول واالصالح للمواطنة الشباب شبكة مؤسسات مع بالشراكة

 والقانون المدني المجتمع مفاهيم التدريب وتناول. يومين مدار على الجمعيات وتشكيل



 المجتمع منظمات لعمل الناظم القانوني واإلطار العامة والحريات الفلسطيني االساسي

 م3000 لعام( 8) رقم األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات قانون و فلسطين في المدني

 قانون تطبيق لواقع وتشخيص فلسطين في الجمعيات تشكيل وإجراءات وخطوات

 وتشكيل بالتنظيم بالحق الخاصة االنتهاكات و األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات

 . ومعالجتها مواجهتها وكيفية الجمعيات

 

 اعظم“ بعنوان وثائقيافيلما  والفنون للثقافة الرواد جمعية عرضتهذا وعرضت 

 الفيلم احداث لمناقشة الرواد مكتبة إليها دعت عمل ورشة من وذلك ”الكتب سرقات

 ، المحتلة القدس في الوطنية المكتبة من قيمة مخطوطات سرقة حول تدور التي وقصته

 عايدة مخيم في االطفال وامهات الجامعيات طالبات مجموعة وبمشاركة بحضور وذلك

. 

 بالعديد الخروج وتم عرضه من االنتهاء بعد الفيلم حول مختلفة تم مناقشة افكار حيث

 الكتاب اهمية حول االطفال توعيه زيادة ضرورة الى دعت والتي التوصيات من

 االحتالل قبل من ونهب سرقات من الفلسطينية المكتبات له تعرضت ما ظل في وخاصة

 . هذا يومنا وإلى االحتالل بدء منذ االسرائيلي

 

وضمن الدورات التدريبية التي نفذت خالل شهر اب اختتمت وحدة االعالم تسجيل 

حلقات برنامج فالش من المخيم والذي يتحدث عن ابرز القضايا والمشاكل التي يعاني 

ة على عرض اجل الحياوحدة صور من  قدمتمنها سكان المخيمات الفلسطينية فيما 

احة الفرصة الهالي المخيم الصور المشاركة في معرض شعاش في اروقة الجمعية الت

اطلقت الوحدة الفنية مجموعة من الدورات في مجال الموسيقى لمشاهدتها ، في حين 

والدبكة والمسرح لتتيح فرصة جديدة الكبر عدد ممكن لالستفادة من البرامج التدريبية 

 الفنية وخاصة من فئة االطفال والشباب .

 

وقد زار جمعية الرواد خالل شهر اب العشرات من الوافدين االجانب من مختلف الدول 

 للعديد من المتطوعين االجانب .االوروبية وامريكا باالضافة 


