
 

 

 

 

 

 التقرير اإلعالمي لجمعية الرواد للثقافة والفنون 

2016 ايلولشهر   

وسجلت لدى وزارة الداخلية  1998في العاموالفنون تأسست جمعية مركز الرواد للثقافة 

وحصلت على   (BL-360-CU)بموجب رقم  2003الفلسطينية  كمؤسسة غير ربحية في شهر آب 

 ( .B/100/2009/239ترخيص 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 

 ال واإلبداع رواد بيت لالمل والحلم والخي

 كل شخص صانع تغيير من أجلة مجتمع فلسطيني أفضل

 

 

 

 

 

 



  2016 ايلولأنشطة شهر 

 تألق وإبداع فني تمثل في جولة الرواد الفنية في المملكة المتحدة

 

باالنجاز الذي حققته الفرقة الفنية في جولتها االخيرة تميزت فعاليات وانشطة شهر ايلول 

 لجمعية التابعة الفنية الفرقةفي االسبوع االول من أيلول  الوطن أرض إلى ، حيث عادت

 تخللت يوما 25 من الكثر استمرت المتحدة لكةالمم في فنية جولة بعد للثقافة الرواد

 .واسكتلندا بريطانيا في دوليا مهرجانا 11 في ومشاركات عروض

 

 الشعب حق على للتأكيد لندن البريطانية العاصمة في بدات التي الجولة هذه وجائت

 قدمت حيث ، الفلسطينية المخيمات فيه تعيش الذي المرير الواقع رغم بالحياة الفلسطيني

 من تهدف التي والثقافية الفنية الفعاليات من العديد وفتاة شابا 14 من المكّونة الفرقة

 . العالم الى الفلسطينية القضية ابراز الى خاللها

 

 ضمن االسكتلندي البرلمان أمام الفرقة قدمته فني عرض وأهمها العروض ابرز وكانت

 في للفنون الدولي ادنبرة مهرجان فعاليات ضمن فني وعرض السياسية العلوم مهرجان

 مهرجان و الشباب مسرح ومهرجان الفرينج مهرجان في عروضها الفرقة قدمت حين

 ومختلف وديربي وليدز بريستول في المهرجانات من وعدد األخضر والحزام الفنون

 .المتحدة المملكة ارجاء



 

 واستقبال بحفاوة وحظيت اسكتلندا في الفلسطينية الجالية في جولتها اثناء الفرقة والتقت

 بين ما دمج الذي الجديد لعرضها الفرقة تقديم اثناء الحضور قبل من وتفاعل كبيرين

 في وحمل الفلسطيني الشعب معاناه عن كاملة صورة ونقل والمسرح الشعبي الرقص

 . العالم لكل فلسطين وشباب أطفال من امل رسالة طياته

 

 شارك حيث كبيرة دولية فنية بمشاركة المتحدة المملكة في نيةالف الرواد جولة وحظيت هذا

 غارث ، كيالني ريم)  ضمنهم ومن الدوليين الفنانين من مجموعة العروض جولة في

 حصلت فيما(  ركورد سافرون ، بروكس كاتي ، بيتري غريس ، بيكر هاري ، هيويت

 الشعب رسالة طياتها في حملت الدولي االعالم في كبيرة تغطية على العروض جولة



 الدكتور الرواد جمعية عام مدير قدم حيث ، الدولية المحافل كافة إلى وقضيته الفلسطيني

 ظل في الفلسطيني الشعب يعيشه الذي الواقع عن كاملة رؤيا سرور ابو الفتاح عبد

 المعيشية واالوضاع المخيمات في الفلسطينيين الالجئيين يعانيها التي والمعاناة االحتالل

 مؤكدا ، مستمر بشكل الفلسطينيين له يتعرض الذي والقمع والعنف واالنتهاكات الصعبة

 فكر معتبرا الفلسطينية القضية عن بوضوح التعبير في والثقافة الفن ودور أهمية على

 معاناتهم إيصال الفلسطينيين خاللها من يستطيع التي الطريقة هو  الجميلة المقاومة

 الحياة عن يبحث الفلسطيني الشعب أن وخاصة العالم لكل بوضوح وأحالمهم وطموحاتهم

 . واالستقالل والحرية

 

 

 

 

 .. كان لها لون أخر بهجة األطفال في عيد األضحى

 الطفال ترفيهي يوم والفنون للثقافة الرواد جمعية ظمتاحتفاال بعيد االضحى المبارك ن

 وااللعاب االنشطة من بالعديد لاالطفا فيها شارك مختلفة فعاليات تخلله،  عايدة مخيم

 والفرح البهجة لرسم وذلك عايدة مخيم ازقة في االلعاب لباص جولة خالل من الترفيهية



 االماكن غياب نتيجة بالحرمان يشعروا قد الذين المخيم أطفال وخاصة األطفال وجوه على

 نفسية ظروف هيئتعد هذه االنشطة لت لذلك المخيم، في العامة وااللعاب الترفيهية

 منالفعاليات  احتوته لما من قبلهم ةسعادة كبيرب ل والتي قوبلتلالطفا أفضل واجتماعية

 . واستحسانهم أعجابهم نالت ترفيهية فقرات

 

 

قدمت خالل شهر ايلول العديد من ورشات العمل واالنشطة  الرواد جمعية في التعليم وحدة

 الحج ومناسك المشرفة للكعبة ورقية مجسمات عملكان من ضمنها  لألطفال والتدريبات

 احتفل حين في ، الحج لفريضة تأديته اثناء الحاج بها يقوم التي الخطوات األطفال لتعليم

  . وتزيينها لألضحية مختلفة اشكال برسم المبارك االضحى عيد بقدوم االطفال



 

في حين عملت وحدة المرأة وبالتعاون مع وكالة الغوث على ترتيب عدد من اللقاءات 

 بيةااليجا التربية مجال في لالمهات تدريبية جلساتلالمهات في مخيم عايدة تضمنت 

 خصيةالش تجاربهم العمل ورشات خالل االمهات طرح حيث والمنطقي العاطفي للفكر

 واالمهات المرأة تعيشها التي الحياتية للضغوطات تبعا لذلك تعرضهم واسباب العنف مع

 الي لتعرضهم تجنبا اطفالهم على وتخوفاتهم المخيم في الراهنة االوضاع ظل في تحديدا

 . حيث استمرت هذه الجلسات بشكل اسبوعي طوال شهر ايلول ضرر

 

 تنفذها التي االنشطة في والفنون للثقافة الرواد جمعية وضمن الفعاليات المكتبية شاركت

وذلك . هللا رام في سعيد ادوارد معهد في وذلك”  مكتبية ايام”  عنوان تحت تامر مؤسسة



 االنشطه من العديد لتنفيذ باالضافة واالفالم الكتب من مجموعة ونقاش تجاربلعرض 

 المتطوعين مع المكتبات في تنفيذها على للعمل مكتبية ايام ضمن والجماعية الفردية

 . واالطفال

 

 

د خالل شهر ايلول عدد من الورشات التدريبية لوكالة الغوث ية الروافيما استضافت جمع

 التخطيط حول عمل ورشةاالونوروا بمشاركة مراكز ومؤسسات مخيم عايدة تضمنت 

واخرى للعمل المؤسساتي والريادة وذلك استكماال لمشروع المخيم  واإلداري المالي

 الصحي الذي ينفذ في مخيم عايدة

 



 

التابعة لفرقة حماية جمعية الرواد  مجموعة األطفال سجلتعلى صعيد برامج الحماية و

نتهاكات بحق االطفال تضمنت ممارسات واعتداءات خالل شهر ايلول العديد من اال

وقنابل الغاز صوب منازل االحتالل اليومية على المخيم من خالل القاء االعيرة المطاطية 

المواطنين واستهداف االطفال واعتقالهم ، حيث عملت فرقة الحماية على توثيق 

االنتهاكات ورفعها للحركة العالمية للدفاع عن االطفال سعيا من أطفال الرواد اليصال 

رسالة للمجمتع المحلي والدولي بضرورة التحرك النقاذ االطفال واالهالي في مخيم 

 .عايدة

 

 للجنةفي اللقاء التنسيقي من ضمن المشاركات المجتمعية شاركت جمعية الرواد و

 الرواد جمعية عام مديربممثلة  2020 الثقافة عاصمة لحم بيت لمؤتمر التحضيرية

 المدني المجتمع مؤسسات من وعدد الثقافة وزارة وممثلي سرور ابو الفتاح عبد الدكتور

يرية للبرامج والفعاليات ، حيث يجري العمل لوضع الخطط التحض لحم بيت محافظة في

 التي سيجري العمل عليها إلبراز مدينة بيت لحم ثقافيا على الصعيد االقليمي والدولي .



 

 ومن اهم االنجازات التي نفذت خالل شهر ايلول توقيع اتفاقية شراكة وتعاون ما بين

 خمس لمدة والموسيقى الفنون مجال في األطفال وقرية والفنون للثقافة الرواد جمعية

 جمعية تقديم إلى والموسيقى الفنون ضمت التي والتعاون الشراكة اتفاقية وتهدف شهور

 باإلضافة والمسرح الشعبية الدبكة مجاالت في القرية ألطفال الفنية للتدريبات الرواد

 االستراتيجية للخطة إستمرارا االتفاقية هذه وتعد ، والغناء الموسيقية االالت على للعزف

 وإتاحة مؤسساته خالل من المجتمع إلى خدماتها لتقديم الرواد جمعية عليها تعمل التي

 لتوطيد باالضافة تقدمها التي البرامج كافة من االستفادة من ممكن عدد ألكبر الفرصة

 . وتطويرها المحلي المجتمع بمؤسسات عالقتها

 

في حين تسعى جمعية الرواد لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة محليا 

ودوليا ، حيث يجري العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء في المملكة االردنية 

لفعاليات العربية في دول لك لتعزيز المشاركة الفنية والثقافية الفلسطينية في االهاشمية وذ

 .وخاصة المملكة الهاشمية لما لها من خصوصية لدى الشعب الفلسطيني الجوار



 

الجانب والمتطوعين كان ابرزهم هذا وقد زار خالل شهر ايلول العديد من الوافدين ا

 سياسي لحزب وبرلمانيين سياسيين ستشارينزيارة لوفد برلماني نرويجي ضم م

باالضافة لزيارة العديد من الفرق المسرحية المحلية وممثلي مؤسسات  نرويجي

 المجتمع المحلي .

  

 

 

 

 



 


