
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017آذار 

 جمعية الرواد للثقافة والفنون 

Alrowwad Cultural and Arts Society 

 النشرة اإلخبارية

 

 



  جمعية الرواد للثقافة والفنون 

 –تم تأسيس جمعية الرواد للثقافة والفنون ) مركز الرواد للثقافة والتدريب املسرحي 

للجمعيات الخيرية  1تسجيلها حسب القانون رقم وتم  1998)رواد للحياة( عام  ( – سابقا

-BL-360، في وزارة الداخلية الفلسطينية بموجب رخصة رقم )2000واملؤسسات االهلية لعام 

CU مركز مستقل، ديناميكي، ومجتمعي، لتشجيع ”املقاومة الجميلة الالعنفية“(. الرواد مؤسس ،

صورات واملمارسات عبر وسائل جميلة وغير الطفولة الطبيعية مستهدفا السلوك، واملعرفة، والت

 عنفية.

 عمل وورش تدريبية دورات وتقدم والشباب والنساء  األطفالجمعية الرواد  ستهدفت

 تدريبية دورات إلى إضافة الفلسطيني الشعبي والرقص والكورال واملوسيقى املسرح في متخصصة

برامج تدريبية  و ومجاالت الثقافة والفنون املختلفة  واإلعالم والفيديو الفوتوغرافي التصوير في

 الغربية الضفة مدن يجوب الذي الجوالة الجميلة املقاومة برنامجمتخصصة للنساء إضافة ل

 .متنوعة تعليمية وألعاب مسابقات خالل من االطفال لدى التعليم تعزيز الى يهدف والذي

 



 

 

 

 

  العام هذا يأتي
 
  عشر تسعة لعطاء متوجا

 
 وضعت عاما

 وفنونها الفلسطينية للثقافة عريقا عنوانا الرواد جمعية فيها

 أجياال خرجت التي الثقافية وبرامجها الفنية عروضها خالل من

 الحياة لفكر حاملة ، بأكملها فلسطينية حضارة وواكبت

 النضال مسيرة في واملشاركة لها والوفاء فلسطين ألجل والعيش

 الصرح هذا أفراد زال وما ، وعنفه االحتالل قبح ضد واملقاومة

 القضية رسالة نقل على يحرصون  الفلسطيني الثقافي

 الشعب معاناة عن والتعبير العالم أقطار كل إلى الفلسطينية

 الواقع عكست طاملا والتي واملوسيقى واملسرح بالفن الفلسطيني

 شعوب تضامن تعزيز في وأثرت الفلسطينية للقضية الحقيقي

 لطمس االحتالل محاوالت كل رغم شعبنا أبناء مع العالم

 .ونضاله الفلسطيني الشعب هوية وسرقة الفلسطينية الثقافة

. 

  سعة عشر ت  
 
  عاما

 ...من العطاء 

 والتغيير األملع ناصالرواد ...
عية الرواد مؤسس ومدير عام جم ترشيحإلى جمعية الرواد ومحبي تقدم املئات من أصدقاء    2017مطلع آذار 

 دشرا بن محمد الشيخ سمو مبادرات حدىإ في األمل صانع لقب لنيل عبد الفتاح أبو سرور  الدكتور الفلسطيني   الفنان

كل "حامل رسالة  وهوخدمة املجتمع  فيطويلة  أعوام منذ أبو سرور عبد الفتاحالدكتور  ويعمل العاملية، مكتوم آل

  . الباحثين عن اإلبداع والتميزنفوس العديد من البصمات الواضحة التي زرعت األمل في  تتركالتي و " شخص صانع تغيير 

 و الفلسطينيمجتمعنا  في املنتشرة األمل ومضات على الضوء لقاءإل نافذة  املبادرةإلى هذه  ترشيحهويعتبر 

 مجتمعاتهم خدمة أجل من نقية وقلوب متفانية بروح عملوا األعمار مختلف من ونساء رجال خاللها من ملع والتي العربي،

 . أوطانهم ورفعة
 
  وإيمانا

 
رية اإلنسانية للجهود وتقديرا ِّ

 وذلك العاملين هؤالء بتكريم املبادرة تقوم سوفو  املبذولة، والخي 

  دعمهم خالل من
 
  ماديا

 
ال دورهم وإبراز ومعنويا  مجتمع بناء في تسهم التي املعطاءة مسيرتهم يواصلوا كي للمجتمع الفع 

 .الجديد واإلعالم التطوعي والعمل الشبابي والعمل الثقافية والتعليمية املجاالت مختلف في واالزدهار بالرقي ينعم



 

 تحتفل باليوم العالمي للمرأة الرواد 
 إحتفاليةفي الثامن من اذار  األحمر للصليب الدولية اللجنة مع وبالتعاون  والفنون  للثقافة لروادا جمعية نظمت

 اللجنة ممثلي بحضور  وذلك للمرأة العالمي اليوم وبمناسبة املجتمع في لدورهم تكريما وذلك عايدة مخيم في للنساء

 . املخيم نساء من ومجموعة سرور ابو ابراهيم عايدة مخيم ومدير الفلسطيني االحمر الهالل و االحمر للصليب الدولية

 للمرأة إمتنان رسالة وجه والذي سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير الحفل أفتتح حيث

 . الفلسطيني شعبنا تواجه التي واملعيقات التحديات كل ظل في وصمودها املجتمع في الريادي لدورها الفلسطينية

 ومساعدة الحقوق  حفظ في البعثة دور  عن عرضا الشريف بالل االحمر الصليب في االعالمي املسؤول وقدم

 تضمن التي الحقوق  ومعرفة الذات وتحقيق للنجاح املرأة مساعدة في االجتماعي ودروها االحتالل، انتهكات من االفراد

 الوضع ظل في الحياة في وتجربتهم الفلسطينيات النساء من ملجموعة نجاح قصص عرض وتم.  العنف من حمايتها

 . االحتالل تحت فلسطين تعيشه التي والسياس ي االقتصادي

 والتي للدموع املسيل بالغاز االصابات مع التعامل كيفية عن مفصال شرحا الفلسطيني االحمر الهالل ممثل وقدم 

 اقتحامات ظل في املستمرة واملعاناة املخيم اهالي يواجهها التي اليومية للظروف عايدة مخيم اهالي من الكثير تواجه

 في دورهم ألهمية امتنانا للنساء رمزية هدايا االحمر للصليب الدولية اللجنة قدمت الحفل نهاية وفي . للمخيم االحتالل

 . املخيم داخل وخاصة املجتمع

  

 . الفنية الرواد لفرقة الشعبية للدبكة وعرضا موسيقيا عرضا الحفل وتخلل



 

برتهايدد تستضيف إطالق فعاليات أسبوع األ الروا  

فعاليات اسبوع مناهضة الفصل العنصري منتصف أذار  طلقت الشبكة العاملية لالجئين واملهجرين الفلسطينيين أ

اعضاء الشبكة من افراد ومؤسسات ومجموعة وذلك في مقر جمعية الرواد في مخيم عايدة وبحضور ” األبرتهايد“

 . املتطوعين االجانب

وكان إطالق الفعاليات من خالل عمل حلقة نقاش مباشرة عبر السكايب جمعت الكل الفلسطيني في مخيمات الضفة 

الغربية والقدس ومدن الداخل املحتل وقطاع غزة ومخيمات الشتات في لبنان في خطوة لكسر الحصار الذي يفرضه 

 . لتهالحتالل على الشعب الفلسطيني ولتوحيد الصف الفلسطيني ورساا

افتتح اللقاء ممثال عن الشبكة العاملية لالجئين واملهجرين الفلسطينيين مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو 

ن فعاليات الشبكة العاملية سرور والذي رحب بالحضور في املكان واملشاركين عبر االنترنت في مختلف املواقع و تحدث ع

عام على وعد  100وخاصة مرور  BDS لالجئين واملهجرين وخاصة في حملة مناهضة الفصل العنصري ومقاطعه االحتالل

 . بلفور املشؤوم

وقدم مدير مركز بديل نضال العزة ملخصا عن سياسة االبرتهايد االسرائيلي واملمارسات التي يقوم بها االحتالل ويحاول 

 . في مقاومة هذه السياسات BDS اللها طمس الهوية والوجود الفلسطيني موضحا دور حمالت املقاطعةمن خ

في حين قدمت كل املؤسسات املمثلة ملناطق التواجد الفلسطيني رسالة واضحة حول اثر سياسات االحتالل املستمرة 

 . تل والشتاتعلى ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل املح



 

 

وفي خطوة تعد األولى من نوعها لكسر الحصار التكنلوجي على فضاء 

االنترنت نفذت الشبكة العاملية لالجئين واملهجرين الفلسطينيين وبالتعاون 

مع جمعية الرواد وبرعاية تكنلوجية من شركة كول نت لالنترنت التي وفرت 

الي مخيمي عايدة خدمة االنترنت للحدث اتيحت الفرصة للمشاركين وأه

وبيت جبرين استخدام االنترنت مجانا لنقل صور مباشرة لجدار الفصل 

العنصري املحيط باملنطقة لفضح سياسات االحتالل العنصرية والهادفة 

ملصادرة املزيد من االراض ي وتهويدها وتضييق الخناق على ابناء الشعب 

 . الفلسطيني

 عن الشبكة العاملية لالجئين وفي ختام الحدث قدم مدير مركز ليلك ممثال

واملهجرين الفلسطينيين ناجي عودة شكره لجميع املؤسسات املشاركة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل املحتل والشتات ولشركة كول نت 

 إطالق برنامج فعاليات 
 
ملساهمتها في توفير خدمة االنترنت للحدث ، معلنا

 يد من الفعاليات خالل االيام القادمةاسبوع االبرتهايد والذي سيشمل العد
 



سماخلا يلو دلا نيطسلفماراثون في شارك تالرواد   

 

 

 

 

شارك فريق جمعية الرواد للثقافة والفنون في ماراثون 

ساحة  والذي انطلق من فلسطين الدولي الخامس في مدينة بيت لحم 

، اذار 31 يوم الجمعةفي بيت لحم عند الثامنة من صباح املهد 

( دولة 47( متسابق محلي وأجنبي قدموا من )6000بمشاركة حوالي )

 .في العالم

وشمل املاراثون الذي شارك فيه فريق جمعية الرواد اعدة سباقات 

ة سباق جديد هذا كم(، كما تم اضاف10كم( و) 21كم( و) 42.195)

 كم. 3العام خاص باألسرة )سباق العائلة( ملسافة 

كم مدير عام 10كان على رأس املشاركين هذا العام في سباق  و

جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور والذي اراد مشاركة 

فريق الرواد واملتطوعين هذه الحدث الفلسطيني الدولي ، حيث 

شارك هذا العام أكثر من عشرة من متطوعي الرواد تمثلوا باعضاء 

 ذية واعضاء الفرق ومتطوعي اجانب .الهيئة االدارية والتنفي

متر في ساحة  100ق رفع علم فلسطين بطول وسبق االنطال  

كما تم تنظيم العديد من النشاطات الترفيهية والفنية  املهد،

 والثقافية في اجواء احتفالية .

 



 

 

 ضيف يحل ميديا الوشالس باص
 
على ا  

عايدة مخيم في الرواد جمعية  

 24في  والفنون  ثقافةلل الرواد جمعية ستضافتإ 

  30 من أكثرمن اذار 
 
ا   صحافي 

 
نا   ومدو 

 
 مواقع على وفاعال

واصل ة جولة في املختلفة اإلجتماعي   الت   استكشافي 

ة  خالل من   لحم بيت مدينة في عايدة مخيم إلى تدويني 

سة برامج أحد ،”ميديا سوشال”الـ باص  تغيير“ مؤس 

 .”املجتمعي   لإلعالم

 ”ميديا سوشال”الـ لباص الخامسة الجولة هذه وتعد  

 سوشال”الـ باص فكرة وتكمن شهور، ستة أقل   خالل

 والصور  بالفيديو للتدوين جوالت تنظيم في ”ميديا

ة عن والكتابة  وتاريخها فلسطين في املواقع جغرافي 

شة واملناطق  املسؤولة والجهات العام للرأي وإبرازها املهم 

 .تغيير إحداث بهدف

 هللا رام مدينة من انطلق والذي ”ميديا سوشال”الـ باص

 الرواد جمعية في االولى توقفه محطة عايدة مخيم بلدة الى

 على القائمون  اختارهم وصحفيين مدونين متنه وعلى

سة  مواقع على تأثيرا االكثر باعتبارهم ”تغيير“ مؤس 

 االعالمية املؤسسات في عاملين او االجتماعي، التواصل

 التقارير اعداد على والقادرين والدولية، والعربية املحلية

 فداء الحكواتية تشاركهم واملرئية، املكتوبة االعالمية

 عياد ميرال الطفلة فويس ذا املواهب برنامج ونجمة عطايا

 الفلسطينيين واملوسيقيين والفنانين املوهبين من وعدد ،

 الرواد جمعية عام مدير رحب جهته من .املوهوبين

 والناشطين باملدونين سرور ابو الفتاح عبد الدكتور 

 السوشال باص جولة في املشاركين والصحفيين الشباب

 مؤسسات من الفعالية في املشاركين والضيوف ميديا

 ، الفلسطينية املواهب وتدعم راعية وشركات

 املواهب تمكين الرواد جمعية مواصلة على واكد

 لهذه والحقيقي املناسب املناخ وتوفير الفلسطينية

 خالل من رسالتها إيصال وتستطيع النور  لترى  املواهب

 الفاعلين الشباب كل يمتلكه الذي واالبداع الفن

 . فلسطين في واملوهوبين

 باص جولة في واملشاركين الناشطين من مجموعة واكد

واصل وسائل ن   أن ميديا السوشال  هي اإلجتماعي   الت 

ة إعالم وسائل بمثابة  ونستطيع أموال، إلى تحتاج ال مجاني 

 التكاليف، بأقل   املتابعين آالف إلى نصل أن خاللها من

  يكن لم أمر وهذا
 
 .”سنوات قبل متاحا

 الحكايات ورواية واملسرح للسيرك عروضا الفعالية وتخلل

 الفعالية نهاية وفي الرواد دبكة فرقة قدمتها فنية وعروضا

 على الهدايا من مجموعة بتوزيع جوال شركة قامت

 . املشاركين األطفال



 
   حمر األ  لصليبالرواد وا

 
األطفال على لعاباأل انعتوز  

 الهدايا من مجموعة بتوزيع االحمر للصليب الدولية نةاللججمعية الرواد للثقافة والفنون وبالتعاون مع  قامت

 . املخيم داخل األطفال وجوه على االبتسامة لرسم وذلك عايدة مخيم في لعابواأل

 سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير بحضور  املخيم أطفال من طفل 50 من أكثر على هدايا توزيع تم وقد

 . االحمر للصليب الدولية اللجنة وممثلي سرور ابو ابراهيم عايدة مخيم ومدير

 للصليب الدولية اللجنة بها تقوم التي للجهود شكره سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير وجه جهته من

 وجوه على االبتسامة زرع في ومساهمتها”  االنسانية الحاالت”و والجرحى االسرى  قضايا وخاصة القضايا من العديد في االحمر

 . عايدة مخيم في األطفال



فرنسا في الرواد صدقاءأل  فلسطينية مسيةأ   

 وأصدقاء والفلسطينيين الفرنسيين من ملجموعة أمسيةمنتصف أذار  فرنسا في الرواد اصدقاء جمعية نظمت

 . ديجون  ملدينة تدريبية جولة في حضر الذي الرواد جمعية طاقم بحضور  وذلك الرواد

 قدمت حين في لو ماري  الجمعية رئيسة قدمته ديجون  مدينة في كيتني في الرواد اصدقاء جمعية حول  بتعريف األمسية بدأت

 . كيتني الى الزيارة من والهدف االلعاب صناعة مشروع حول  ملحة بيري  جونفييف

 التي واملشاكل باملخيم الحياة طبيعة عن تعريفا سرور أبو وعيس ى عجارمة احمد من بكل ممثال الرواد جمعية طاقم وقدم

 الجميلة املقاومة وفكرة الرواد جمعية اهداف حول  شرحا وقدموا ، االسرائيلي واالحتالل الجدار جراء املخيم منها يعاني

 . املنهي التدريب مركز مشروع وخاصة ، تنفيذها على تعمل التي واألنشطة فيها العاملة والوحدات الالعنفية

 تم ثم ومن فجرا 4:00 لحم بيت حاجز فيلم و املخيم في حياة فيلم وهي الرواد جمعية انتاج من قصيرة افالم عرض وجرى 

 نبذة زيان بو خيرة الفرنس ي البرملان في النائبة و ميكو نفيسة املغربية املناضلة من كل وقدمت. الجمهور  مع النقاش باب فتح

 . لفلسطين االخيرة زيارتهم حول 

 باالضافة عايدة مخيم في الطلبة من ملجموعة مؤخرا الرواد جمعية انتجته الذي الصور  ملعرض مصغر عرض االمسية تخلل

 . واملشاركين الرواد طاقم فيها شارك الفلسطينية الشعبية للدبكة فنية لوصلة



 

 

 

 

 وفد 
 
 فرنسا عمال نقابات تحادإ من ا

 جمعية الرواد   يزور 

، مقر  (CFDT) وفد يمثل اتحاد نقابات عمال فرنسا زار 

جمعية الرواد للثقافة والفنون في مخيم عايدة ، برفقة امين 

سر اتحاد نقابات عمال فلسطين محمود ابو عودة ومدير 

 . خدمات مخيم عايدة وبيت جبرين ابراهيم ابو سرور

دة مؤسسات في وتاتي هذه الزيارة ضمن جولة تشمل ع

فلسطين بهدف االطالع على واقع العمال الفلسطينيين، 

واملواطنين الفلسطينيين بشكل عام وما يعانونه من 

اجراءات االحتالل، وذلك لبحث التعاون النقابي ما بين 

 و تقوية العالقات املشتركة فلسطين وفرنسا

وكان في استقبالهم مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد 

 حول طبيعة عمل الفت
 
اح ابو سرور والذي وقدم شرحا

جمعية الرواد والبرامج التي تقدمها من خالل االقسام 

العاملة فيها ، مؤكدا على اهمية زيارة الوفد النقابي الفرنس ي 

 . عالقات التعاون املشترككونها تأتي في إطار 

من جهته وجه وفد اتحاد نقابات عمال فرنسا شكره 

حرصهم على لجمعية الرواد على حفاوة اإلستقبال مؤكدين 

 . وتعزيزها  توطيد العالقة

 حول  عمل ورشةوحدة املرأة تنفذ 

 الصحة على ثرهاأو  املنزلية امللوثات

 والفنون  للثقافة الرواد لجمعية التابعة املرأة وحدة فذتن

 على واثرها املنزلية امللوثات مخاطر حول  توعوية عمل ورشة

 نساء من مجموعة ومشاركة بحضور  وذلك البيئية الصحة

 . عايدة مخيم

 جودة سلطة في البيئية التوعية دائرة مديرة قدمت حيث

 تعاني التي البيئية املشكالت حول  شرحا كنعان نعمة البيئة

 واالنتهاكات االسرائيلي االحتالل تحت وخاصة فلسطين منها

 املناخي والتغير والتصحر للتلوث إضافة للبيئة املستمرة

 املنزلية امللوثات تزيد حين في ، الطبيعية املوارد واستنزاف

 البالستيكية واملواد والطبية الكرتونية والنفايات كاملنظفات

 البيئة وصحة االنسان صحة على املخاطر واالملنيوم

 . به املحيطة

 اعادة حول  ونماذج امثلة تقديم العمل ورشة خالل وتم هذا

 عرض خالل من النفايات انواع بعض وتدوير استخدام

 واملحسنة الحافظة للمواد الفيديوهات من مجموعة

 . االنسان صحة على واثرها للطعام

 التوعوية املطبوعات من مجموعة توزيع تم اللقاء نهاية وفي

 . فلسطين في البيئة يوم وبيان بالبيئة املتعلقة



 

 

 

 

 

 

 

مقاومة أسبوع فعاليات ختتامإ  

عايدة مخيم في  اإلسرائيلي ”رتهايداألب“   

جمعية الرواد للثقافة والفنون عضو ختتمت إ

من  29في الشبكة العاملية لالجئين واملهجرين الفلسطينيين 

رتهايد والتي نفذتها ومة االبفعاليات اسبوع مقا اذار

بالعديد من داخل املخيم مؤسسات الشبكة بالشراكة مع 

طفل في مخيم  50مشاركة أكثر من و باالنشطة والفعاليات 

 . عايدة

ت الفعاليات بجولة كشفية لكشافة مركز شباب عايدة أبد

ودة انتهت بوقفة أمام جدار الفصل من امام مفتاح الع

العنصري املتاخم ملخيم عايدة ، حيث وقف االطفال ملدة 

عشر دقائق امام الجدار تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم 

لسياسات الفصل العنصري التي يتبعها االحتالل االسرائيلي 

 . واالنتهاكات املستمرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني

عمل لألطفال نفذتها جمعية  وشارك االطفال في ورشة

الرواد للثقافة والفنون حول االبارتهايد االسرائيلي تبعها 

عرض لفيلم وثائقي حول قصة بناء الجدار في قرية يعبد ، 

في حين عرض في مركز شباب عايدة مجموعة من الصور 

الفوتوغرافية من خالل معرض للصور الفوتوغرافية 

هد من انتهاكات االحتالل استمر ملدة ثالثة ايام ابرزت مشا

 . وسياساته العنصرية اتجاه القضية الفلسطينية

 الرواد تشارك في املسار الوطني

ليوم األرض في قرى بتير والولجة   

 الوطني املسار في والفنون  للثقافة الرواد جمعية شاركت

 واملهجرين لالجئين العاملية الشبكة نظمته الذي

 بيت محافظة في الشبكة مؤسسات بمشاركة الفلسطينيين

 . الولجة قرية بإتجاه بتير قرية من إنطالقا وذلك لحم

 في صادف الذي االرض يوم لذكرى  احياءا املسار هذا ويعد

 تحمل  رسالة ضمن  . اذار من 30
 
 بيوم الجديد للجيل تذكيرا

 عربية الفلسطينية األرض كل أنب ديتأكلل األرض

 الشعب سوى  فيها أحقية يملك احد وال فلسطينية،

 االراض ي في حقها تنس ى ولن لم األجيال أن و الفلسطيني،

 مهم بتير قرية في االرضيوم  ذكرى  حياءإ.ويعد   الفلسطينية

اإلحتالل  محاوالتمن  يوميا تعاني القرية ألن وضروري،

 . مختلفة استيطانية مشاريع لصالح األراض ي ملصادرة

عروضا للوحات الدبكة وقد نفذت فرقة الرواد الفنية 

يني إضافة الشعبية الفلسطينيية من الفلكلور الفلسط

يخ الفلسطيني وأهمية يوم اسئلة ثقافية حول التار   ملسابقة

 شارك فيها جموع املشاركين في املسار الوطني . األرض 
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